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Úvod

Najjednoduchšou formou podnikania po administratívnej stránke je v súčasnosti na

Slovensku jednoznačne individuálne podnikanie formou samostatnej zárobkovej

činnosti, podnikanie „na živnosť“. Na konci minulého roka dosiahol podiel

podnikajúcich občanov vo forme SZČO 12,8% celkovej pracovnej sily na Slovensku1.

Táto forma malého podnikania sa stáva kľúčovou pre ekonomickú stabilitu štátu,

sociálneho i zdravotníckeho systému. Forma živnostenského podnikania je veľmi

často aplikovaná pri práci v sektore finančného sprostredkovania. Pomocou metódy

multi-level marketingu sa podarilo finančným sprostredkovateľským spoločnostiam

vytvoriť efektívne fungujúcu sieť samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú de

facto napriek oficiálnej forme malého podnikania často vlastníkmi rozsiahlych štruktúr

sprostredkovateľov. Tieto spoločnosti sa zaoberajú správou osobného majetku

a príjmov jednotlivca a to na mieru šitým systémom investovania získaných

peňažných prostriedkov, sprostredkovania optimálnych úverových a poistných

produktov  ako aj voľby efektívneho riešenia rôznych iných bankových operácií pre

potreby konkrétnej osoby. Táto diplomová práca sa zaoberá konkrétnou samostatnou

obchodnou jednotkou spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko. Cieľom tejto diplomovej

práce je nájsť a analyzovať nové impulzy a možnosti pre ďalší rozvoj firmy

v aktuálnych podmienkach trhovej ekonomiky stredoeurópskych pomerov za účelom

zvýšenia kvality poskytovaných služieb konkrétnej sprostredkovateľskej firmy. Touto

cestou má diplomová práca prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti

sprostredkovateľskej firmy a k dosiahnutiu jej dlhodobej schopnosti prežiť

v náročnom, vysoko konkurenčnom prostredí. Za účelom dosiahnutia uvedeného

cieľa bude postupne použitých niekoľko postupov a analytických metód, ktoré

pomôžu preskúmať aktuálnu situáciu firmy a situáciu na trhu sprostredkovania

finančných produktov. Na prevedenie analýz v prvom rade budú zozbierané

teoretické informácie týkajúce sa realizácie jednotlivých metód a postupov a to najmä

z oblasti managementu, strategického riadenia, krízového riadenia, riadenia

osobných financií a finančného sprostredkovania, teórie multi-level marketingu

a ďalších podstatných teoretických východísk, ktoré sa v priebehu konania analýz

1SlovStat [online] 2011, [13.3.2011] Dostupné na
<http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer?obj=39&cmd=go&s=1002&sso=2&so=15>
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a prevádzania následných opatrení môžu prejaviť ako nevyhnutné k ďalšiemu

postupu. Skúmanie odbornej literatúry poskytne teoretickú základňu pre ďalší postup.

Následne prebehne popis a analýza aktuálnej situácie podniku a stavu okolia

podniku prostredníctvom BCG analýzy, Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl

a PEST analýzy. Informácie získané vyhodnotením výsledkov analýz budú ďalej

slúžiť pre stanovenie potenciálnych krízových ohnísk v podniku a v náväznosti na ne

budú stanovené strategické, taktické a operatívne ciele podniku v súčinnosti

s managementom firmy. Bude prevedená SWOT analýza, ktorá spresní krízové

faktory existujúce v podniku a na jej základe v zmysle dosahovania stanovených

cieľov budú navrhnuté opatrenia a možné spôsoby riešenia situácie podniku. Po

výbere vhodnej varianty bude táto implementovaná v podniku a výsledky celého

procesu analýzy a implementácie budú v záverečnej časti práce vyhodnotené.

http://www.statistics.sk/pls/elisw/MetaInfo.explorer
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TEORETICKÁ ČASŤ

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ANALÝZY POSTAVENIA
PODNIKU A STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

1.1. Multi-level marketing
Je formou priameho predaja produktu spotrebiteľovi za účelom redukcie nákladov

použitých na distribúciu, reklamu a predaj prostredníctvom veľkoskladov,

marketingovej kampane realizovanej prostredníctvom médií a podobne. Je nazývaný

tiež sieťovým marketingom. Podstatou je skrátenie distribučných kanálov od výrobcu

k spotrebiteľovi na minimum za významnej redukcie nákladov výrobcu na predaj.

Pracovníkom angažovaným v multi-level marketingu sú výrobcom vytvárané

priaznivé podmienky pre realizáciu predaja konkrétnych výrobkov a to formou

samostatného podnikania predajcov. Predajca okrem priamej provízie z predaja

produktov pre firmu akceptuje tiež sekundárnu províziu vyplývajúcu z angažovania

nových predajcov do systému, čím postupne vzniká štruktúra, či predajná sieť,

čítajúca niekoľko vrstiev, pružnejšia a efektívnejšia ako systém založený na

veľkoskladoch a veľkoobchodoch. Multi-level marketing vznikol v 40tych rokoch

v USA a odvtedy sa prudko rozšíril do celého sveta2.

Obrázek 1.1 : multi-level marketing

Zdroj: ECO–wealth news: health-wealth.webs.com [online] 2011, [cit. 16.2.2011] Dostupné z
<http://health-wealth.webs.com/humor.htm>

2 Zbojek J: Šlabikár – Multi level marketingu. Vyd. Košice: Typopress, 2008, 200 s.
ISBN9788096975938

http://health-wealth.webs.com/humor.htm
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1.2. Strategický management
Stratégia: určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a

alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov.

Samotný strategický management ako forma dlhodobého riadenia smerovania

podniku sa objavuje až v 60tych rokoch 20teho storočia. Podniky začali byť nútené

vytvárať možné varianty riešenia ďalšieho svojho rozvoja v dôsledku rastu

konkurencie, ktorý v danej dobe začal byť citeľný najmä kvôli prebytkom produkčných

kapacít a stabilizáciou dopytu po tovare. Strategický manažment naväzujúci na nový,

dlhodobý prístup k plánovaniu, sa skladá z3:

1. formulovania vízie podniku, jeho poslania a cieľov

2. analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku pomocou niekoľkých

postupne sa vyvíjajúcich techník a modelov

3. návrh niekoľkých variánt stratégií na základe výsledkov získaných

z vykonaných analýz

4. výber vhodnej stratégie na podnikovej i na odvetvovej úrovni

5. návrh a realizácia stratégia

6. priebežná kontrola implementácie stratégie a jej efektivity v čase

Turbulentné podnikateľské prostredie kladie stále výraznejšie požiadavky najmä na

kontrolu efektivity prijatých stratégií a na metódy prijímané pre realizáciu zmien

v stratégiách v prípade potreby zmeny v dôsledku trhových či iných zmien

vonkajšieho prostredia.

1.3. Krízový management
Pojem kríza je v posledných rokoch často skloňovaný najmä v súvislosti

s prebiehajúcou hospodárskou recesiou. Pri pohľade na krízu ako na jav prebiehajúci

na úrovni podniku dochádzame k záveru, že sa jedná o stav, ktorý sa krátkodobo

alebo dlhodobo, viac alebo menej odchyľuje od požadovaného stavu a ktorý svojou

podstatou predstavuje pre podnik ohrozenie. Pritom sa môže jednať o faktory

3 Papula J., Papulová Z.: Strategický manažment. Vyd. Bratislava: Kartprint, 2009. 141 s.
ISBN9788088870784
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závažné, ktoré môžu ohroziť štruktúru podniku až na existenčnej úrovni, alebo menej

závažné, ktoré ohrozujú dlhodobé ciele podniku.

Krízový manažment je v súvislosti s krízou v podniku prevádzaný ako súvislý sled

krokov, ktoré môžeme definovať nasledovne:

1. Odhalenie možných zdrojov krízy, krízového potenciálu

2. vývoj stratégií s účelom vyhnúť sa alebo zamedziť nástup krízového stavu

3. realizácia prijatej stratégie, implementácia pripravených plánov pri vzniku krízy

4. vyhodnotenie skúseností a ich využitie pre ďalšie fungovanie podniku

1.3.1. Prevencia krízového stavu

Ďalej sa vzhľadom k vyvstávajúcim potrebám práca venuje preventívnej fáze

krízového manažmentu. Prevencia krízy v sebe zahŕňa tri základné fázy4:

1. Vyhľadanie ohnísk krízy

Tieto sú sledované vo vnútri podniku, ako aj v okolitom prostredí.  Za účelom

vyhľadania zdrojov, či ohnísk krízy, podnik prevádza rôzne aktivity ako napríklad

prevedenie SWOT analýzy, finančnej analýzy, PEST analýzy a rôznych iných

techník.

Ohniská sú pritom zo svojej povahy rozdelené na vnútorné, teda slabé stránky

podniku a vonkajšie, charakterizované ako hrozby prenikajúce z okolia podniku.

Vnútorné slabé stránky v podniku sú sledované v oblastiach personálnych,

finančných, logistických, produkčných, marketingových a výskumných a vývojových.

Hrozby z okolia sú nachádzané najmä v postavení a kvalite dodávateľských služieb,

odberateľov, v aktuálnej situácii na trhu a v jej vývoji, v stave a sile konkurencie,

v právnom rámci a podobne.

2. analýza ohrozenia

Táto fáza sa skladá z piatich krokov. Sú nimi popis možných udalostí, vymedzenie

relevantného obdobia, určenie stupňa pravdepodobnosti prejavenia sa, stanovenie

účinkov konkrétnych krízových javov, stanovenie stupňa ohrozenia podniku.

4Winterling K.: Jak se provádí krizový management. Vyd. Praha: Babtext, ISBN8090017851
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Popis mimoriadnych udalostí pomáha pri ďalšom hodnotení krízy, bližšie rozvíja

krízy, ktorých nositeľom je konkrétne ohnisko. Nasledujúce vymedzenie obdobia

stanoví čas, kedy uvažujeme o možnosti aktivácie konkrétneho ohniska

a prepuknutia krízovej situácie. Od tohto času sa ďalej odvíja vymedzenie

pravdepodobnosti vzniku krízy, pričom táto je odhadovaná a je jej pridelený určitý

pravdepodobnostný stupeň na základe predikcie možnosti prepuknutia krízového

stavu. Ide o náročný proces s výrazne stochastickými prvkami opierajúci sa

o matematické postupy. Väčšinou prebieha formou diskusie medzi odborníkmi

v skupine, ktorá bola zapojená do hľadania ohnísk. Účinky krízy, ktorej

pravdepodobnosť vzniku bola preskúmaná, sa štandardne delia do troch kategórií –

negatívne, teda zhoršujúce situáciu podniku, ohrozujúce existenciu, teda krízy

s potenciálom fatálneho ohrozenia podniku a krízy zničujúce, ktoré znamenajú

bezprostrednú hrozbu s jednoznačnými fatálnymi následkami. Vyvodenie stupňa

ohrozenia podniku na základe zistených okolností prebieha najmä s ohľadom na

pravdepodobnosť vzniku krízy a na účinkoch krízy na podnik. Výsledkom takejto

analýzy je krízová matica, kde na vodorovnej ose je nanesená pravdepodobnosť

vzniku krízy a na vertikálnu osu sú nanesené účinky krízy.

3. výber stratégie krízového managementu

Výber sa sústredí najmä na odstraňovanie ohnísk krízy, zamedzenie vzniku kríz,

úspešné zvládanie krízových stavov a na využitie krízy formou spätnej väzby a to

z dlhodobejšieho hľadiska.

1.4. SWOT analýza

Popis analýzy

Ide o analýzu vnútorných silných a slabých stránok podniku, produktu a podobne a to

v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami na konkrétnom trhu. Táto metóda

sa používa predovšetkým pri riešení marketingových stratégií, ale tiež pri analýze

a tvorbe manažérskych politík. Umožňuje komplexné vyhodnotenie fungovania firmy,

vyhľadanie problémov, ohrození v okolí, alebo napríklad vyhľadávanie nových
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trhových príležitostí a možností rastu. V oblasti manažmentu je súčasťou najmä

strategického plánovania v spoločnosti5.

Klasifikácia faktorov SWOT analýzy

Základom metódy je klasifikácia a ohodnotenie jednotlivých faktorov vplývajúcich

v konkrétnom prostredí a konkrétnych vnútorných podmienkach firmy na jej

pôsobenie a výkonnosť. Tieto sú rozdelené do 4 skupín:

1. silné stránky: Rôzne zdroje, schopnosti a potenciály, prípadne iné výhody,

využiteľné pri realizácii konkrétneho projektu či dosahovaní stanovených

cieľov vzhľadom k zisteným podmienkam okolitého prostredia, ktoré sú pre

realizáciu stanovených plánov výhodné.

2. slabé stránky: Sú vnútorné firemné slabiny, nedostatky a  obmedzenia

v rôznych oblastiach firmy a rôzne iné faktory, ktoré vzhľadom k zistenému

stavu okolia a jeho vplyvu na podnik môžu niesť potenciál negatívneho

výsledku v prípade realizácie mieneného projektu v danej oblasti.

3. príležitosti: Významné vonkajšie situácie, ktoré majú, alebo môžu v budúcnosti

mať pozitívny vplyv na realizáciu a celkové fungovanie konkrétneho

skúmaného zámeru, projektu či na dosahovanie stanovených podnikových

cieľov.

4. ohrozenia: Významné negatívne dopady vonkajšieho prostredia, ktoré môžu

ohroziť plánovaný priebeh realizácie skúmaného konkrétneho zámeru,

projektu, či podnikateľského cieľa v rámci skúmanej firmy. Možno ich popísať

ako závažné prekážky pre realizáciu projektového zámeru zistené

v konkrétnej oblasti. Môžu sa týkať realizovaných alebo plánovaných opatrení

vlády v oblasti legislatívnej, ekonomickej, ekologickej a podobných ako aj

zmien či už existujúcich podmienok týkajúcich sa konkurencie, prístupu

k zdrojom potrebným k realizácii zámeru, zmeny v oblasti sociokultúrnej,

demografickej, technologickej a podobne.

Interakciou jednotlivých faktorov vnútorného prostredia firmy a okolitého prostredia

sú získavané nové informácie kvantitatívneho charakteru ďalej využiteľné pri

strategickom riadení, stanovovaní strategických cieľov a ciest k ich dosiahnutiu.

5 Grasseová M.: Analýza podniku v rukou manažera. Vyd. Bratislava : Computer press, 2010. 336 s.
ISBN9788025126219
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Fázy tvorby SWOT analýzy

1. Fáza: Analýzy vonkajšieho prostredia:

V tejto fáze sú získavané informácie z okolitého prostredia firmy relevantné pre

určenie a kvantifikáciu príležitostí a ohrození konkrétnej firmy alebo projektu, ktorý

má byť v danej oblasti realizovaný.

2. Fáza: Analýza vnútorného prostredia:

Sú získavané a analyzované informácie o vnútornom stave firmy a o relevantných

faktoroch, ktoré môžu podniku pomôcť pri dosahovaní konkrétnych cieľov v danom

prostredí, alebo naopak môžu spôsobiť neschopnosť podniku dané zámery, projekty

či ciele realizovať.

Zistené faktory sú následne prenesené do tabuľky, ktorá manažérom umožňuje zistiť

základný manévrovací priestor, v ktorom je možné realizovať dosiahovanie cieľov.

Vyplývajúce stratégie

SWOT analýza sa používa vo fáze formulácie stratégie podniku. Z jej záverov je

možné odvodiť vhodnú stratégiu pre riešenie situácie. Z rôznych kombinácií a rôznej

sily jednotlivých skúmaných faktorov rozdelených do štyroch skupín vznikajú dva

vektory rôznej sily. Ich prienik, nachádzajúci sa v jednom z kvadrantov matice

uvedenej nižšie, poskytuje predpoklad pre použitie jednej z nasledujúcich štyroch

stratégií.

Ofenzívna stratégia

Výsledok prieniku vektorov sa nachádza v kvadrante, kde prevažujú silné stránky

nad slabými a príležitosti nad ohrozeniami. Je to najatraktívnejšia strategická varianta

pre podnik. Podnik, v ktorom prevažujú silné stránky nad slabými a ktorého okolité

prostredie poskytuje prevahu príležitostí nad ohrozeniami, môže využiť túto stratégiu

pre svoje zámery.

Defenzívna stratégia

Prienik vektorov sa nachádza v kvadrante, kde prevažujú v rámci podniku silné

stránky nad slabými, avšak v okolí podniku vzhľadom na firmu prevažujú ohrozenia

nad príležitosťami. V takejto situácii je vhodné, aby podnik využil svoju aktuálnu silu

pre zaistenie súčasnej pozície na trhu, blokovanie ohrození plynúcich z aktuálnej

situácie na trhu, zastrašil konkurenciu svojimi schopnosťami, prípadne zmenil okolité
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prostredie únikom do iného, vhodnejšieho prostredia. Podnik sa snaží chrániť

dosiahnutú pozíciu.

Stratégia spojenectva

Výsledný prienik vektorov sa nachádza v kvadrante, v ktorý je typický prevládaním

slabých stránok podniku nad jeho silnými stránkami a prevahou príležitostí v okolí

nad ohrozeniami. Prostredie je teda atraktívne, podnik však nie je pripravený naplno

ich využiť. Aby sa zmenili podmienky vnútri podniku a firma začala byť schopná

v maximálnej miere využívať príležitosti ponúkané okolím, snaží sa podnik postupne

svoju pozíciu posilňovať a odstraňovať svoje vnútorné nedostatky. Často pre

urýchlenie a zefektívnenie tohto procesu dochádza k spojenectvu s partnerom,

o ktorom existujú predpoklady domnievať sa, že je spoľahlivý a že spojenectvo s ním

prinesie požadovaný efekt.

Stratégia úniku alebo likvidácie

V poslednej strategickej variante sa prienik vektorov nachádza v kvartáli typickom

prevahou slabých stránok podniku nad silnými a zároveň existenciou významnejších

ohrození v okolí oproti príležitostiam, ktoré okolie ponúka. Okolie je teda neatraktívne

a podnik navyše nemá dostatok schopností na rezistenciu voči ohrozeniam. V tejto

situácii by mal podnik zvažovať odchod z danej oblasti podnikateľských aktivít

a prechod do priaznivejšieho a atraktívnejšieho prostredia, v ktorom by sa jeho

slabosti prejavili ako silné stránky alebo by aspoň neboli také výrazné. Horšou

variantou riešenia je úplné ukončenie činnosti podniku a jeho následná likvidácia.
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Tabulka 1.1 : SWOT matica

SWOT
analýza

Vnútorná analýzy

silné stránky slabé stránky

vo
nk

aj
ši

a 
an

al
ýz

a

pr
íle

ži
to

st
i

Ofenzívna stratégia: silné
stránky prevažujú nad

slabými a príležitosti v okolí
prevládajú nad ohrozeniami.
Podnik používa agresívnu
stratégiu pre dosiahnutie

svojich cieľov

Stratégia spojenectva: okolie
prináša množstvo príležitostí,
ktoré však podnik vzhľadom k
svojim slabým stránkam nie
je schopný naplno využiť.

Často dochádza k
spojenectvu s inými

spoločnosťami

oh
ro

ze
ni

a

Defenzívna stratégia: podnik
má vytvorenú silnú pozíciu,
jeho silné stránky prevažujú

nad slabosťami, okolie
podniku však prináša

ohrozenia a podnik bráni
získané pozície

Stratégia úniku alebo
likvidácie: Podnik pôsobí v
neatraktívnom prostredí, v
ktorom navyše kvôli svojim
slabostiam nie je schopný
dostatočne konkurovať.

Dochádza k odchodu podniku
z trhu a jeho prechodu na iný

trh alebo k likvidácii

Zdroj: vlastná tvorba

1.5. BCG analýza

Výsledkom BCG analýzy portfóliový model stratégie zobrazený formou matice. Model

poukazuje na spojitosť medzi tempom rastu obchodov a konkurenčnou pozíciou

firmy. Slúži najmä pracovníkom na manažérskych pozíciách ako pomôcka pri riadení

a rozhodovaní o zdrojoch a ich alokácii. Základom analýzy portfólia je BCG matica.

Jej realizácia a použitie prebieha v troch naväzujúcich krokoch6:

1. Rozdelenie podniku na strategické podnikateľské jednotky

2. vzájomné porovnanie vzniknutých jednotiek a ich prínosov pre celok

3. Vývoj strategických cieľov s ohľadom na jednotlivé podnikateľské jednotky

Tieto podnikateľské jednotky sú na základe BCG matice rozdelené do štyroch

kvadrantov podľa toho, akým podielom sa podieľajú na trhu, aký je predpoklad ich

ďalšieho rozvoja a tiež podľa rozvoja konkurenčného okolia.

6 Jakubíková D.: Strategický marketing. Vyd. Praha: Grada publishing 2008, 272 s.
ISBN9788024726908
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Matica je rozdelená do štyroch kvadrantov:

1. Otázniky: Produkty, ktoré sú práve zavedené na trh, ich zavedenie

a existencia na trhu si vyžadujú značné finančné prostriedky, ale predstavujú

príležitosť do budúcnosti. O ich ďalšej existencii rozhoduje trh.

2. Hviezdy: Sú to produkty, ktoré dosahujú veľmi dobré obchodné výsledky na

trhu, avšak udržanie týchto výsledkov a ďalši rozvoj týchto produktov,

prípadne trhov, na ktorých existujú, je finančne náročné. Napriek tomu je

konečným výsledkom vysoký zisk.

3. Dojné kravy: Tvoria hlavnú oporu firmy čo sa týka financií a tržieb. Dosahujú

vysoké zisky, avšak nie je potrebné do nich investovať výrazné peňažné

prostriedky. Ich vysoká výnosnosť a ziskovosť umožňujú firme hľadať nové

investičné príležitosti a rozvíjať nové aktivity, prípadne môžu slúžiť ako krytie

straty produkovanej neziskovými produktmi či neefektívnymi investičnými

činnosťami.

4. Biedne psy: Tieto produkty sú na konci svojej komerčnej doby životnosti.

Firma musí zvažovať ich prípadné stiahnutie z trhu, dobu ich ďalšej existencie,

prípadne uvažovať nad radikálnymi zmenami v produkte samotnom, ako aj

v marketingovej politike, jej zosilnení zameraní.

Jednotlivé produkty v čase menia svoju pozíciu na trhu a tým aj v portfóliu firmy

a v BCG matici. Pomocou analýzy doterajšieho vývoja, monitorovania súčasného

stavu a predpoveďami budúceho vývoja je možné získať základy pre stanovovanie

optimálnych a dosiahnuteľných marketingových cieľov.



14

Obrázek 1.2 : BCG matica

Zdroj: Vítezslav Hálek: Halek.info [online] 2011, [cit. 16.2.2011] Dostupné z
<http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky/poprp-print.php?l=02>

1.6. PEST analýza
Je metódou používanou pre analyzovanie politického, legislatívneho, ekonomického,

sociálno-kultúrneho a technologického prostredia, v ktorom sa podnik nachádza. Ide

o strategický audit vplyvu makroprostredia na fungovanie podniku. Poznatková

základňa PEST analýzy vychádza z informácií o minulom vývoji jednotlivých faktorov

a snaží sa o predikciu a analýzu budúceho vplyvu prostredia na podnik. Základným

cieľom analýzy PEST je identifikácia oblastí, ktorých zmena nesie v budúcnosti

potenciál dopadu na podnik a predikcia, aké zmeny v akej intenzite sú

predpokladateľné vo vývoji makroprostredia. Je pri tom nutné rozlišovať medzi

zmenami, ktoré budú mať približne rovnaký dopad na celé odvetvie, to znamená na

sledovaný podnik, ale aj konkurenciu na sledovanom trhu a zmenami, ktoré majú

potenciál niesť rôzne následky pre rôzne podniky etablované na trhu. Druhé uvedené

zmeny sú pre podnik veľmi významné, keďže práve ony nesú najväčší potenciál

zmeny konkurenčnej pozície podniku na trhu. Pomocou analýzy kľúčových trendov

http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky/poprp-print.php
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vo vývoji a ich vplyvov zisťuje teda analýza PEST rôznorodosť vonkajších vplyvov na

rôzne podniky a ďalej rozvíja vystupujúce otázky budúceho vývoja7:

1. Aké sú vývojové trendy základných faktorov makroprostredia?

2. Aké faktory stoja za zmenami v makroprostredí?

3. Aké budú dopady týchto zmien na podnik a ostatné podniky v okolí?

4. Aké dopady očakáva podnik na stratégiu podniku?

Obrázek 1.3 : Faktory PEST analýzy

Zdroj: [online] 2011, [cit. 12.2.2011] dostupné z  <http://www.byznysslovicka.com/pest>

K jednotlivým faktorom:

1. Politické vplyvy

- antimonopolné zákony

- ochrana životného prostredia

- ochrana spotrebiteľa

- daňová politika

- regulácia v oblasti zahraničného obchodu

- pracovné právo

V politickej oblasti, kam je často zahrňovaná aj oblasť legislatívna, je sledovaný

najmä vývoj v oblasti stability zahraničnej či domácej politickej situácie, členstvo

7 SEDLÁČKOVÁ, H.,BUCHTA, K.: Strategická analýza. Vyd. Praha: C.H.Beck 2006, 121 s. ISBN 807-
17-9367-1

http://www.byznysslovicka.com/pest
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konkrétnej krajiny v rôznych medzinárodných inštitúciách, hospodárskych

zoskupeniach a mnohé ďalšie.

2. Ekonomické vplyvy

- hospodárske cykly

- trendy vo vývoji HNP, HDP

- devízové kurzy

- kúpna sila obyvateľstva

- inflácia

- úrokové miery

- minimálna, priemerná mzda

- nezamestnanosť

V ekonomickej oblasti pri PEST analýze sledujeme najmä vývoj hlavných

makroekonomických ukazovateľov a ich vzťah k prijímanej legislatíve, prípadne

k vláde, ktorou boli prijaté. Na základe takejto analýzy a zistenia súčasného stavu je

možné prevádzať približnú predikciu budúceho vývoja jednotlivých

makroekonomických ukazovateľov.

3. Sociálne vplyvy

- úroveň vzdelania

- zmeny životného štýlu

- mobilita

- demografický vývoj

- prístup k práci a voľnému času

- tradície, náboženstvo

Zisťované, sledované a analyzované sú najmä údaje o aktuálnej pracovnej sile,

o štruktúre jej vzdelanosti, vekovej štruktúre, pracovných návykoch a o ich vývoji

v čase. Napríklad v poslednom desaťročí je významne sledovaný trend starnutia

populácie vo vyspelých krajinách. Tiež sú sledované faktory kultúrne a náboženské,

ktoré môžu mať význam pre podnik z hľadiska konania určitých druhov prác, práce

v určitých ročných obdobiach a podobne.
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4. Technologické vplyvy

- Nové objavy

- Zmeny technológií

- Celkový stav technológie

- Rýchlosť morálneho opotrebovania technológie

- Podpora štátu v oblasti technologického rozvoja a vývoja

Dynamika rozvoja technológie a podpora tohto rozvoja zo strany štátu sa stávajú

v turbulentnom a premenlivom prostredí moderného trhu podstatnými faktormi, ktoré

najmä výrobné podniky nemôžu opomenúť.

Obrázek 1.4 : konkrétne faktory PEST analýzy

Zdroj: [online] 2011, [cit. 12.2.2011] dostupné z  <http://www.byznysslovicka.com/pest>

1.7. Porterova analýza
Analýza je tiež nazývaná modelom piatich konkurenčných síl. Jej základným

predpokladom je myšlienka, že od súčasnej štruktúry trhu a od postavenia

základných piatich trhových síl, ktoré popisuje a analyzuje, sa odvíja atraktívnosť trhu

pre podniky a tiež možnosť získania konkurenčnej výhody konkrétneho podniku na

sledovanom trhu. Čím výraznejšie sa prejavuje každá sila, tým významnejšie je

obmedzenie podniku etablovaného na existujúcom trhu v oblasti zvyšovania cien

vlastnej produkcie a tým aj v oblasti dosahovania vyššieho zisku. Veľká a významná

konkurenčná sila jedného alebo viacerých z piatich sledovaných faktorov je

považovaná za hrozbu pre podniky existujúce na trhu, keďže tieto sú pod jej vplyvom

http://www.byznysslovicka.com/pest
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nútené robiť kroky vedúce k redukcii zisku. Nízka intenzita je naopak považovaná za

trhovú príležitosť vedúcu k dosiahnutiu vyššieho zisku8.

Faktory Porterovej analýzy

Hrozba potenciálne vstupujúcej konkurencie

Potenciálnou konkurenciou rozumieme pre potreby Porterovej analýzy podniky, ktoré

v príslušnom odvetví momentálne nepôsobia, avšak svojou povahou sú schopné do

sledovaného odvetvia vstúpiť a konkurovať. Čím je vyššia pravdepodobnosť vstupu

nového podniku do odvetvia, tým viac narastá ohrozenie na trhu pôsobiacich

podnikov. Pravdepodobnosť príchodu nového konkurenta vychádza z niekoľkých

faktorov z ktorých najpodstatnejšími sú množstvo a veľkosť prekážok, ktoré bránia

novému podniku preniknúť na existujúci trh. Jedná sa o prekážky prevádzkového

charakteru, ekonomické, marketingové, psychologické a rôzne iné podmienky

v danej dobe úspešne prekonané podnikmi existujúcimi na trhu a pre

prichádzajúceho konkurenta predstavujúce prekážku a významné znevýhodnenie

voči etablovaným podnikom. Vplyv potenciálnych konkurentov na odvetvie sa

odlišuje okrem iného v závislosti od fáz životného cyklu odvetvia. Vo fáze vzniku

odvetvia sú prvé podniky zakladajúce toto odvetvie málo ohrozené potenciálnou

pristupujúcou konkurenciou. Zvyčajne ide o vlastníkov originálneho technologického

know-how, rôznych patentom chránených technológií a podobne. Tieto podniky ťažia

z pozície prvých podnikov existujúcich v novovznikajúcom odvetví. Vo fáze rastu

odvetvia rastie takisto miera ohrozenia etablovaných podnikov potenciálnym vstupom

nového konkurenta zvonku, keďže prekážky na vstup sa neustále redukujú. V ďalšej

fáze dozrievania odvetvia prekážky na vstup do odvetvia opäť rastú a situácia na trhu

sa stabilizuje vo fáze zrelosti odvetvia. V tejto fáze existuje významný boj o trhový

podiel, klesajú ceny produkcie, na rad prichádza marketing vzťahov a snaha

o udržanie zákazníka. V odvetviach nachádzajúcich sa vo fáze útlmu je riziku vstupu

nového konkurenta veľmi nízke, existujúce podniky si držia stálych zákazníkov

a odvetvie sa javí pre potenciálneho investora neatraktívne.

8 GRASSEOVÁ, M.: Analýza podniku v rukou manažera. Vyd. Bratislava : Computer press, 2010. 336
s. ISBN 978-80-2512-621-9
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1. Substitúty

Za substitút je považovaný výrobok alebo služba, ktorá nesie potenciál nahradiť, či

substituovať pôvodný výrobok alebo službu keďže uspokojuje podobné alebo

rovnaké potreby. Čím nižšia je cena tovaru substitučného a čím je jeho kvalita oproti

pôvodným produktom vyššia a čím nižšie sú pre spotrebiteľa náklady na prestup

k substitučnému výrobku, tým významnejšia je hrozba spôsobená substitútmi. Ak sú

náklady na prechod k substitučnému produktu vysoké, substitút musí v tejto oblasti

poskytnúť zodpovedajúce prevádzkové úspory, či zodpovedajúci rast produktivity,

aby mohol byť na trhu realizovaný. Sila substitučnej produkcie je takisto významne

ovplyvňovaná úrovňou marketingu vzťahov existujúcich podnikov na trhu a z toho

vyplývajúcej schopnosti podnikov existujúcich v odvetví udržať si svojich zákazníkov.

Stabilita a vernosť zákazníkov je v rannej fáze rozvoja odvetvia nízka no s rozvojom

odvetvia sa zvyšuje a vplyv substitútov teda klesá, avšak vo fáze, kedy existujúce

podniky na trhu vyčerpajú svoj inovačný potenciál a zdroje diferenciácie, sila

substitútov opäť narastá. Táto sila sa maximalizuje vo fáze útlmu odvetvia, kedy

zákazníci vo veľkom počte odvetvie opúšťajú a presúvajú svoju pozornosť k novým

možnostiam a odvetviam.

2. Vplyv odberateľov

Sila odberateľov, či zákazníkov, je závislá od schopnosti kladenia podmienok

producentovi či predajcovi pri nákupe konkrétneho produktu alebo služby. Táto sila je

pre podnik ohrozením, ak sú zákazníci schopní požadovať od predajcu nižšie ceny

alebo vyššiu kvalitu realizovaných, pričom takéto nároky na zvýšenie kvality sú

sprevádzané rastom nákladov na strane poskytovateľa služby či producenta tovaru.

Malá vyjednávacia sila zákazníkov je pre podnik určitou príležitosťou na zvýšenie

zisku prostredníctvom nárastu ceny alebo znižovania kvality produkcie, pokiaľ je táto

sprevádzaná znižovaním nákladov výrobcu. V počiatočnej fáze života odvetvia majú

práve zákazníci, ale aj dodávatelia, významnú vyjednávaciu silu a využívajú voči

zatiaľ malým a slabým, mladým podnikom. Vo fáze dospievania odvetvia a najmä vo

fáze zrelosti získavajú podniky etablované na trhu prevahu nad zákazníkmi a celé

odvetvie sa stáva stabilnejším, cena sa stabilizuje, keďže zákazníci strácajú svoju

schopnosť významne ovplyvniť cenu.
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3. Súčasná konkurencia na trhu

Podniky etablované na trhu a konkurujúce sledovanej firme v reálnom čase sú

považované za najvýznamnejšiu zo všetkých piatich konkurenčných síl. Firmy tvoria

vlastné konkurenčné stratégie zamerané práve na získanie výhody voči ostatným

firmám konkurujúcim si v odvetví, aby v určitom smere predstihli svojich súperov,

ubránili získané pozície na trhu a podobne. Konkurenčný boj je charakteristický

rozdielnym stupňom intenzity a rôznou formou v každom odvetví. Na realizáciu boja

sú využívané cenové a necenové nástroje, medzi inými kvalita, záruka, reklama,

budovanie sietí a dostupnosti, inovácie a mnohé iné. Každé odvetvie si vytvára samo

určité konkurenčné pravidlá, na základe ktorých sa podniky v ňom správajú pri tvorbe

konkurenčnej stratégie tak, aby v konečnom dôsledku dosiahli úspech. Intenzitu

súperenia podnikov ovplyvňuje najmä konkurenčná štruktúra odvetvia, dopyt po

produkcii, veľkosť prekážok na odchod z odvetvia a dostupnosť vzácnych zdrojov.

Štruktúra je stanovená počtom a veľkosťou jednotlivých podnikov v sledovanej

oblasti podnikania a mení sa od fragmentovanej až po konsolidovanú.

Fragmentované odvetvie je charakteristické veľkým počtom menších subjektov

a intenzívnou cenovou konkurenciou. Čím viac je odvetvie konsolidované, tým viac

sa prejavuje dominancia niekoľkých najvýznamnejších a najväčších podnikov pred

menšími firmami, ktoré sú na okraji odvetvia. V extrémnych prípadoch konsolidácie

môže dochádzať k vzniku monopolu alebo úzkeho oligopolu. Vývoj koncentrácie

veľkých podnikov v odvetví je možné sledovať pomocou Indexu pomeru koncentrácie

CR. Ide o súčet trhových podielov najsilnejších podnikov v odvetví. Pokiaľ je tento

súčet väčší ako 50% v prípade súčtu podielov 4 najväčších producentov na trhu,

jedná sa o takzvané koncentrované odvetvie. Čo sa týka vývoja intenzity v čase,

v prvej fáze existencie odvetvia je konkurenčný boj relatívne slabý, firmy sa snažia

zdokonaľovať svoje produkty a sústredia sa na ich propagáciu. S fázou rastu

dochádza aj k rastu intenzity konkurenčného boja, tá je však stále charakterizovaná

ako nízka a na trhu je stále priestor pre nové firmy. Vo fáze dozrievania trhu

dochádza ku gradácii konkurenčného zápasu a vo fáze zrelosti odvetvia dochádza

ku konsolidácii a často ku vzniku oligopolov, či monopolov. Podniky sa snažia

vyhýbať cenovým vojnám, no vo fáze útlmu odvetvia dochádza opäť k zintenzívneniu

boja až na úroveň z fázy dozrievania.
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Obrázek 1.5 : Porterov model

Zdroj: vlastná tvorba

1.8. Učenie
Pyramída učenia

Nie všetky formy štúdia sú rovnako efektívne. Podľa univerzitných štúdií si človek pri

rôznych formách a spôsoboch prijímania faktov zapamätá vždy iba určitú časť, okrem

iného v závislosti od schopnosti koncentrovať sa. Všeobecne platí, že vyučovaná

osoba si zapamätá:

- z pasívne prijatého výkladu: 5%

- pri vlastnom jednorázovom čítaní textu:10%

- s pomocou demonštrácie, predvedenia podávaných faktov: 30%

- s využitím diskusie v skupine: 50%

- na praktickom cvičení: 70%

- a pri vlastnom vyučovaní iných osôb až 90% informácií

Uvedené hodnoty sú predmetom debát v radoch psychológov zaoberajúcich sa

problematikou učenia a zabúdania.

Krivka zabúdania

Zabúdanie je prirodzenou súčasťou procesu pamätania si a všeobecne ľudskej

schopnosti pamätať si. Podľa Hermanna Ebbinghausena, zakladateľa

experimentálnej psychológie, je priebeh zabúdania informácií u človeka

exponenciálny a závislý najmä od počtu a frekvencie opakovaní preberanej témy.
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Krivka, ktorú vytvoril za účelom znázornenia priebehu zabúdania, zachytáva na

zvislej ose percento zapamätaných informácií z preberanej témy a na vodorovnej ose

čas, ktorý uplynul od prebratia informácie poslucháčom. Pritom pri informáciách,

ktoré poslucháč, alebo učiaci sa považuje za nepodstatné je priebeh tejto krivky

v prvej fáze oveľa prudší, ako v prípade informácií, ktoré sa zdajú poslucháčovi

dôležité. Tieto však takisto podliehajú procesu zabudnutia. Odborníci sa však

rozchádzajú v tom, na akej úrovni vedenia proces zabúdania končí. Najčastejšie

opakovanou hodnotou je 20% preberanej témy. Od tejto úrovne vedenia je krivka

zabúdania takmer horizontálna. V prípade zle naučenej informácie prijatej

jednorázovým charakterom však dochádza po určitom čase k takmer úplnému

zabudnutiu bez ohľadu na dôležitosť, akú prijímajúci prikladá informáciám.

Nasledujúci graf demonštruje jednu variantu krivky zabúdania. Aj v tomto prípade

však platí, že odborníci sa výrazne rozchádzajú v časových intervaloch, v ktorých je

zabúdanie najintenzívnejšie9.

Graf 1.1 : krivka zabúdania

Zdroj: [online] 2011, [cit. 13.2.2011] dostupné z  < http://www.jakstudovat.cz/?page_id=20 >

Utvrdzovanie získanej znalosti

Úroveň vedomostí, ktoré si osoba zapamätá, je pritom možné ovplyvniť opakovaním

preberanej témy. Pri opakovaní sú podstatné dva faktory:

1. počet opakovaní

9 TEPPERWEIN K.:Ako sa ľahko učiť. Vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2010. 157 s. ISBN 808-0790-272

http://www.jakstudovat.cz/
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2. periodicita opakovania, resp. časové úseky, po ktorých sa opakovanie

uskutočňuje10.

Platí pritom, že s opakovaním by sa malo začínať v čase, kedy je ešte krivka

zabúdania vo svojej strmej fáze. To znamená najlepšie do 3 dní od prvého naučenia

sa preberanej témy.  Ďalšie opakovanie by malo nasledovať po dlhšej odmlke, keďže

krivka zabúdania sa stáva po prvom opakovaní viac horizontálnou. Pokiaľ je

pokračované týmto spôsobom pri vzdelávaní zamestnancov, títo po si po

niekoľkonásobnom opakovaní zafixujú tému natoľko, že im stačí opakovanie raz za

niekoľko týždňov. Nasledujúci graf ukazuje krivku zabúdania pri jednorázovom

naučení, rýchlom bifľovaní a postupnom, rozloženom opakovaní preberanej témy.

Graf 1.2 : modifikovaná krivka zabúdania

Zdroj:

Zdroj: [online] 2011, [cit. 13.2.2011] dostupné z  < http://www.jakstudovat.cz/?page_id=20 >

1.9. Kategórie finančných agentov a stupne odbornej spôsobilosti
Požiadavky na odbornú spôsobilosť pre osobitné finančné vzdelávanie a odbornú

skúšku sa posudzujú v každom sektore, v ktorom finančný agent alebo finančný

poradca vykonáva činnosť, osobitne11.

10 PETLÁK E.:Vyučovanie-mozog-žiak. Vyd.Bratislava :IRIS, 2009. 96 s. ISBN 978-8089-256-433
11 Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.z.

http://www.jakstudovat.cz/
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Požiadavky na odbornú spôsobilosť musí spĺňať finančný agent alebo finančný

poradca, ak ide o fyzickú osobu, resp. aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo

aspoň jeden vedúci zamestnanec, ak ide o právnickú osobu

Tabulka 1.2 : kategorizácia finančných agentov a súvisiaceho nutného finančného vzdelania

stupeň

odbornej

spôsobilosti

kategória finančného

agenta (FA)

požiadavky

vzdelanie

prax na

finančnom

trhu

osobitné

finančné

vzdelávanie

odborná

skúška

základný

viazaný FA + jeho

zamestnanci

podriadený FA + jeho

zamestnanci

viazaný investičný agent +

jeho zamestnanci

zamestnanci

podriadeného FA

stredné odborné nie áno nie

stredný

podriadený FA

zamestnanci

samostatného FA

1. stredné odborné

2. úplne stredné

3. vysokoškolské

1 rok

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

áno

vyšší

samostatný FA

zamestnanci finančného

poradcu

1. stredné odborné

2. úplne stredné

3. vysokoškolské

5 rokov

3 roky

3 roky

áno

áno

nie

áno

áno

áno

najvyšší finančný poradca (FP)
1. úplne stredné

2. vysokoškolské

10 rokov

5 rokov

áno

nie

áno

áno

Zdroj: http://www.nbs.sk/

http://www.nbs.sk/
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PRAKTICKÁ ČASŤ

2. CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNEHO PODNIKU A JEHO
POZÍCIA NA TRHU

2.1. OVB Allfinanz Slovensko
Spoločnosť zabezpečujúca fyzickým osobám privátne bankovníctvo formou

finančného sprostredkovania pod názvom OVB funguje na Slovenskom trhu od

novembra roku 1993 a etablovala sa na tomto trhu ako najsilnejšia spoločnosť

v oblasti poskytovania služieb finančného sprostredkovania.

Firma funguje na princípe relatívne samostatných obchodných zástupcov, finančných

sprostredkovateľov, s jednoduchým systémom vzájomných vzťahov podriadenosti a

nadriadenosti. Z tohto systému vyplýva okrem iného i úroveň peňažného

ohodnotenia činnosti sprostredkovateľov, pričom spravidla nadriadený

sprostredkovateľ akceptuje časť provízie svojho podriadeného sprostredkovateľa.

Takto sú sprostredkovatelia motivovaný ďalej rozvíjať svoje relatívne samostatné

obchodné jednotky až po hranicu stanovenú individuálnou schopnosťou jednotlivca

viesť a rozvíjať určitý počet osôb. Odborná literatúra i prax zväčša poukazujú na

maximálny počet desiatich priamo vedených osôb, ktoré je schopný jeden manažér

v tejto oblasti podnikania efektívne viesť a rozvíjať. Každý ďalší získaný

sprostredkovateľ má možnosť ďalej získavať svojich podriadených

sprostredkovateľov na podobnom princípe vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.

Týmto spôsobom vznikajú jednotky charakteristické svojou jednoduchosťou,

výraznou flexibilitou a relatívnou samostatnosťou, ktorá umožňuje osobám na

vyšších kariérnych stupňoch dosahovať neúmerne vyšší zisk v pomere k aktuálnej

pracovnej záťaži.

Každý finančný sprostredkovateľ pôsobiaci na trhu je samostatnou zárobkovo činnou

osobou, ktorá si sama vedie svoje účtovníctvo, riadi vlastné náklady a samostatne sa

rozhoduje. Slovo „firma“ preto v tomto prípade používame v zmysle zmluvných

štruktúr, ktoré medzi samostatnými finančnými sprostredkovateľmi vznikajú formou

získateľských kontraktov. Pre bližšie pochopenie definovania pojmov finančný agent,

sprostredkovateľ a podobne viď prílohu č.1.
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2.1. Súčasný stav firmy
2.1.1. Absolútne personálne stavy

V súčasnosti vo firme pracuje 32 ľudí, z toho 4 členovia stredného manažmentu, ktorí

sú z technického hľadiska zároveň považovaní takisto za podriadených

sprostredkovateľov a 28 radových sprostredkovateľov bez významnejších

manažérskych funkcií. V porovnaní s konkurenčnými firmami ide stále o malú až

strednú firmu, ktorá sa však oproti sledovanej konkurencii rozvíja oveľa pomalšie.

Týchto 32 spolupracovníkov vykonáva svoju činnosť v 6 pobočkách rozmiestnených

na Kysuciach. Z toho 4 pobočky sú spravované členmi stredného manažmentu a 2

pobočky sú spravované dočasne hlavným vedúcim pracovníkom a to do doby, kedy

sa spomedzi fungujúcich pracovníkov pobočiek vyprofilujú ďalší dvaja členovia

stredného manažmentu.

2.1.2. Súčasná organizačná štruktúra
Diagram 2.1 : Organizačná štruktúra

Zdroj: vlastná tvorba

R – riaditeľ firmy

M – stredný manažér

Sp - sprostredkovateľ
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2.2. Výkonnosť firmy
Analýza priemernej mesačnej výkonnosti pracovníkov

Za účelom zistenia výkonnosti jednotlivých sprostredkovateľov, ako aj celej firmy,

bola prevedená analýza mesačnej výkonnosti sprostredkovateľov a ich štruktúr za

posledných 12 mesiacov aktívnej činnosti. U sprostredkovateľov, ktorí pôsobia vo

firme kratšie ako 12 mesiacov boli v úvahu brané všetky celé odpracované mesiace

okrem prvého mesiaca pôsobenia vo firme. Výsledky zistenia priemerných výkonov

sú uvedené v tabuľke v prílohe číslo 4.

BCG matica

Na základe porovnania dĺžky pôsobenia sprostredkovateľa vo firme, tempa rozvoja

jeho produkcie spolu s aktuálnym rozsahom produkcie bola vytvorená BCG matica:

Diagram 2.2 : Matica BCG

te
m

po
 ro

zv
oj

a 
tr

hu

BCG matica
Hviezdy Otázniky

15
22
14

28
21 8 18

7 13 6

32 33
31 12

10 19
17 16

27 30 9 24 26 20

Dojné kravy Biedne psy
25

2 29
4 11

23
3

5

relatívny trhový podiel v rámci firmy
Zdroj: vlastná tvorba

Komentár k matici

Matica nezohľadňuje pozíciu jednotlivcov v organizačnej štruktúre firmy, napriek

tomu sa osobnosti fungujúce na manažérskych pozíciách objavili v kvadrante

„dojných kráv“. V tomto kvadrante sa nachádza 18,75% všetkých pracovníkov

a z nich je približne 17% žien a 83% mužov. Osoby v tomto kvadrante pôsobia vo

firme v priemere 4,7 rokov a prinášajú priemerný mesačný prínos 230 EH, bez
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zohľadnenia ich vplyvu na podriadených pracovníkov, ktoré by spôsobilo výrazný

nárast hodnoty mesačného prínosu. Týchto pracovníkov nie je nutné intenzívne

kontrolovať, naopak, je vhodné dať im výraznú autonómiu, aby sa mohli voľne

kreatívne rozvíjať. Zároveň je však nutné povzbudzovať ich v konaní pre firmu

a poskytovať im patričné bonusy a výhody, aby vo firme zotrvali a neprešli ku

konkurencii.

Kvadrant Biednych psov obsahuje len dve osoby, ktoré napriek dĺžke svojho

pôsobenia vo firme (jedna osoba je tu takmer dva roky, druhá takmer tri) neprinášajú

očakávaný zisk a spôsobujú zbytočné personálne i administratívne náklady. Ich

priemerný prínos je 40 EH mesačne. Je pravdepodobné, že pokiaľ v najbližších

mesiacoch nezvýšia svoju výkonnosť, bude im riaditeľom doporučené presunúť sa

k inej forme podnikania alebo do iného zamestnania.

V sekcii otáznikov sa nachádza štvrtina všetkých sprostredkovateľov. Sú vo firme

spravidla kratšie ako jeden rok a je medzi nimi 62,5% mužov a 37,5% žien. Ich

priemerný prínos firme je 55 EH za mesiac, avšak tento prínos plynule narastá.

Riaditeľ i manažéri by sa im mali intenzívne venovať a rozvíjať ich schopnosti, aby sa

v budúcnosti presunuli do sekcie Dojných kráv. Každá poskytnutá výhoda

a mimoriadne školenie by však mali byť odmenou za preukázané schopnosti

sprostredkovateľa na trhu, alebo priamou motiváciou na ich preukázanie.

Hviezdy vo firme tvoria 50% sprostredkovateľov. Pomer mužov k ženám je v tejto

sekcii 3:1 a ich priemerný prínos je 210 EH za mesiac. Vo firme pôsobia v priemere

2,6 roka a ich výkonnosť je buďto vyrovnaná, alebo v priemere narastá. Je potrebné

venovať im značnú časť času manažérov, vysokú pozornosť, poskytovať im patričné

odmeny za mimoriadne výkony a intenzívne ich motivovať najmä k rozvoju ich

vlastných manažérskych aktivít pri nábore a rozvoji nových pracovníkov.

EH je pritom univerzálna banková jednotka, ktorej hodnota je 10 eur a táto hodnota

je rovnomerne rozdelená medzi jednotlivé články multi-level marketingovej štruktúry

na základe aktuálneho kariérneho plánu organizácie.

2.3. Personálne zaistenie
2.3.1.Proces prijímania nových členov týmu

Proces prijímania nových členov, jeho efektivita a ďalší rozvoj je kľúčovou témou

práce. Sprostredkovateľ, o ktorého obchodnej jednotke je pojednávané, vykonáva
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a vo svojej profesionálnej histórii vykonával získavanie a prijímanie nových členov

niekoľkými spôsobmi. Všeobecne obsahuje tento personalistický postup tieto kroky:

1. Oslovenie

2. pohovor

3. séria úvodných školení

4. pridelenie licencie

5. udržanie a rozvoj ľudských zdrojov

Hlavným faktorom úspechu rozvoja firmy je dosahovanie čo najvyššej efektivity

v každej z uvedených fáz personalistického procesu prijímania a rozvoja

spolupracovníkov.

2.3.2. Jednotlivé fázy

1. Oslovenie

Oslovenie potenciálneho spolupracovníka je prvou fázou procesu, pri ktorej si

oslovený vytvára prvotný dojem. Táto fáza je všeobecne v odvetví finančného

sprostredkovania považovaná za najnáročnejšiu a zdokonalenie jej priebehu prináša

firme príležitosť kontaktovať sa s dostatočným počtom potenciálnych

spolupracovníkov, z ktorých je následne možné vybrať vhodných jednotlivcov.

Oslovenie u nami sledovaného subjektu prebieha niekoľkými spôsobmi:

- telefonát

- osobný kontakt

- referencie

- Nástenka na úrade práce

- inzercia

Telefonát

Na základe informácií získaných z rôznych zdrojov, ktorými okrem osobnej známosti

môžu byť i registre nezamestnaných prípadne zoznamy čerstvých absolventov škôl

je získaný telefónny kontakt na možného spolupracovníka. Tento je oslovený

stručným štruktúrovaným telefonátom a je požiadaný o osobné stretnutie.

Osobný kontakt

Môže prebiehať na obchodnom jednaní, pri spoločenských podujatiach, či pri

stretnutí v reštauračnom zariadení, formou stretnutia „na ulici“ a podobne. Oslovený
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je formou uvoľneného rozhovoru pozvaný na stretnutie v sídle obchodnej jednotky,

kde sa dozvie bližšie informácie. Táto forma kontaktu v uvedenom odvetví spravidla

prináša najväčší efekt.

Referencie

Oslovený je informovaný o možnosti spolupráce niektorým z aktuálnych klientov či

inak spolupracujúcich osôb nami skúmanej firmy. Osobná referencia je pre

potenciálneho spolupracovníka formou psychologickej záruky. Následne je osoba

oslovená priamo sprostredkovateľom, najčastejšie telefonicky a pozvaná na

stretnutie v sídle jednotky. Takisto patrí medzi najefektívnejšie spôsoby získavania

spolupracovníkov.

Nástenka na úrade práce

Na nástenke úradu práce je vyvesený jednoduchý kontakt na sprostredkovateľa. Ide

o formu oslovenia, kde sa vyžaduje vyšší stupeň aktivity osoby hľadajúcej si

zamestnanie.

Inzercia

Podobne ako v predchádzajúcom prípade ide o jednoduchý inzerát umiestnený na

internete, v tlači a podobne. Takisto ide o formu oslovenia, kedy je kladený vysoký

dôraz na aktívne konanie osoby hľadajúcej zamestnanie.

2. Pohovor

Prvý kontakt s potenciálnym spolupracovníkom prebieha takmer výhradne na

pobočke firmy. Je vedený formou riadeného rozhovoru, kedy sú oslovenej osobe

podané podstatné informácie a náčrt náplne práce sprostredkovateľa. Dôraz je

kladený na vízie, hodnoty a ciele, ktoré si kladie firma ako celok. Od oslovenej osoby

sú získané podstatné informácie o doterajšej náplni práce, o skúsenostiach

s finančnými trhmi a informácie o jeho názore na preberanú problematiku. V prípade,

že zodpovedá potrebám firmy, je pozvaný na sériu školení zabezpečovaných firmou.

3. Séria úvodných školení

Tieto sa v závislosti od duševných schopností potenciálneho spolupracovníka

odohrávajú na 2 až troch niekoľkohodinových stretnutiach v sídle firmy, spravidla

v počte 1 až 6 potenciálnych sprostredkovateľov z dôvodu osobného prístupu ku
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každému z nich a dokonalému oboznámeniu s problematikou s dôrazom na jej

pochopenie.

4. Pridelenie licencie

Po absolvovaní úvodných seminárov je po potenciálnom spolupracovníkovi

požadované prejavenie získaných zručností formou oslovenia prvých klientov zo

svojho okolia. Toto oslovenie prebieha pod dohľadom nadriadeného

sprostredkovateľa a je po svojom uskutočnení dôkladne rozobrané za účelom

získavania prvých skúseností a zdokonaľovania osobných zručností

spolupracovníka. V prípade úspešného oslovenia prechádza spolupracovník

jednoduchým administratívnym procesom pridelenia licencie a ďalej pokračuje na

práci s osloveným klientom.

5. Udržanie a rozvoj ľudských zdrojov

Plnohodnotný spolupracovník sa naďalej zúčastňuje motivačných rozvojových

seminárov na báze pravidelných stretnutí v pobočke firmy, ale tiež na stretnutiach

mimo sídla firmy, kde sa stretáva spravidla niekoľko firiem pod vedením osôb na

vyššom stupni kariérneho rebríčka. Zároveň je sprostredkovateľ pripravovaný na

získavanie vlastných podriadených sprostredkovateľov a tým sa uzatvára kruh

získania a rozvoja ďalšej obchodnej jednotky.

2.4. Rast firmy
2.4.1. Potreba rastu

Od roku 2007 a najmä v rokoch 2009 a 2010 sa firma výrazne sústredí na nábor

nových spolupracovníkov, čo je badateľné v presune aktivít jednotlivých súčasných

spolupracovníkov z priameho spostredkovania finančných služieb do oblasti náboru

a školenia nových pracovníkov. Firma si začala uvedomovať svoje dlhodobé

strategické nedostatky v podobe pomalého a neefektívneho rozvoja, ktorý je pre jej

majiteľa, vedúceho pracovníka, kľúčový z hľadiska dosahovania dlhodobo stabilných

výsledkov a rastúceho zisku. Počet oslovených potenciálnych spolupracovníkov

v poslednom kvartáli roku 2010 oproti poslednému kvartálu roku 2006 vzrástol 6,5

násobne. Priemerný medziročný nárast oslovených potenciálnych spolupracovníkov
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od roku 2006 do roku 2010 včetne tohto roku bol 45%, pričom zmena medzi rokmi

2009 a 2010 znamenala až 69% nárast počtu oslovených spolupracovníkov.

2.4.2. Komplikácie rastu a hlavné ciele rastu

Takáto zmena aktivity firmy znamená na jednej strane významnú dynamizáciu rastu,

na druhej strane však výrazne obmedzuje činnosť jednotlivých sprostredkovateľov

v ich hlavnej pracovnej náplni, teda v oblasti finančného sprostredkovania, čo môže

znamenať ich krátkodobé zníženie príjmu. Toto krátkodobé zníženie príjmu

pracovníkov je pravdepodobne jedným z faktorov, kvôli ktorému počet

odchádzajúcich pracovníkov z firmy vzrástol od roku 2006 do roku 2010 až

dvadsaťnásobne. Vedenie firmy argumentuje tým, že rast odchádzajúcich

pracovníkov je prirodzený vzhľadom k tomu, že firma expanduje a prirodzene sa

takto zbavuje neefektívnych pracovníkov, ktorí odchádzajú dobrovoľne hľadať

zamestnanie do iných firiem, na iné pracovné miesta hodnotené najmä stálou

hodinovou mzdou alebo platené fixným mesačným paušálom, keďže v danom

odvetví nie sú schopní efektívne fungovať a zabezpečovať finančne seba i svoje

blízke okolie. Faktom však je, že drvivá časť zamestnancov, ktorí v priebehu roka

odchádzajú, strávilo vo firme v priemere jeden až dva roky, niektorí dokonca oveľa

kratšiu dobu. Tejto otázke je nutné venovať sa intenzívne v nasledujúcich mesiacoch

v záujme zaistenia okamžitej i dlhodobej stability firmy. Čo sa týka samotnej

dynamiky rastu, v posledných rokoch je v tomto ohľade vedenie firmy až nečakane

sebakritické pri tvrdení, že v prípade sledovanej firmy ide o dobiehanie

konkurenčných firiem v počte oslovených spolupracovníkov na aktívneho

spolupracovníka, ktoré v predchádzajúcich rokoch výrazne zaostávalo za priemerom

v odvetví. Bežný počet oslovených spolupracovníkov na jedného spolupracovníka

v konkurenčných firmách pôsobiacich v odvetví finančného sprostredkovania je

pritom približne 25 za kvartál, pričom tento pomer v sledovanej firme bol v roku 2006

v priemere iba 9,1 oslovených za kvartál. V roku 2010 je tento pomer priemerne 15,9

oslovených jedným sprostredkovateľom za kvartál. Táto hodnota teda napriek

významnej snahe manažmentu dosiahnuť lepšie výsledky stále zaostáva za

konkurenciou. Samozrejme musíme brať ohľad práve na prípadný pokles príjmu

v súčasnosti pôsobiacich spolupracovníkov a teda postupovať v dobiehaní

konkurencie opatrne, aby firma na jednej strane dosahovala vyššie tempo rozvoja,
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ale na strane druhej si zachovala svoju pôvodnú stabilitu. Obnovenie stability pri

zvyšujúcom sa tempe rastu firmy bude v nasledujúcom roku jedným z hlavných

cieľov manažmentu.

2.4.3. Prehľad v základných ukazovateľov rastu firmy
Tabulka 2.1 : ukazatele personálneho rozvoja

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

oslovených 183 143 210 211 290 482 753 1276

medziročný nárast oslovení -22,08% 47,48% 0,21% 37,37% 66,56% 56,26% 69,31%

prijatých 2 3 6 6 14 10 38 73

odišlo 0 2 6 3 8 13 31 61

priemerný stav pracovníkov 1,00 1,75 3,38 5,81 10,81 10,25 10,80 20,65

oslovených na pracovníka 163,50 93,20 68,63 36,46 26,84 47,75 71,21 63,59

oslov. na prac. za kvartál 40,88 23,30 17,16 9,12 6,71 11,94 17,80 15,90

Zdroj: vlastná tvorba

2.4.4. Proces rastu a z neho vyplývajúce ciele

Vo vyššie uvedenom texte zámerne nie je spomenutý vysoký počet oslovených

potenciálnych spolupracovníkov v rokoch 2003 a 2004, keďže v tomto období mala

firma v priemere okrem vedúceho pracovníka iba jedného až dvoch podriadených

spolupracovníkov a teda mala výrazne odlišný charakter oproti dnešnému stavu,

kedy na začiatku roku 2011 má firma 32 podriadených spolupracovníkov včetne

nižšieho manažmentu a kedy za rok 2010 mala v priemere viac ako 20

spolupracovníkov. Z tabuľky tiež môžeme vyčítať, že v roku 2010 sa firme nepodarilo

udržať trend nárastu počtu oslovených spolupracovníkov za kvartál, ten naopak

poklesol o takmer dvoch oslovených za kvartál na jednu osobu, napriek celkovému

rastu počtu oslovených. Znamenalo to určité uvoľnenie pracovnej vyťaženosti

jednotlivých spolupracovníkov, ktorí takto mali možnosť venovať sa viac svojej

hlavnej pracovnej náplni, ale zároveň z dlhodobého hľadiska pre dosahovanie

strategického cieľa spoločnosti, ktorým je 25 oslovených potenciálnych

spolupracovníkov za mesiac, takýto medziročný vývoj znamená krok späť. Zaistenie

výkonnosti tohto ukazovateľa je však iba sprostredkujúcim cieľom na ceste

k dosiahnutiu hlavného dlhodobého cieľa, ktorým je celkové zvýšenie efektivity

v nábore a udržiavaní zamestnancov. Tento cieľ je dosahovaný procesom

pozostávajúcim z oslovenia potenciálneho spolupracovníka, pohovorom s ním za
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účelom zistenia užitočnosti pre firmu a individuálnej schopnosti i ochoty rozvíjať sa,

následným školením a uvedením do praxe. Z prieskumu záznamov vedených firmou

vyplýva, že najväčší počet potenciálnych zamestnancov odchádza z firmy počas

alebo po skončení fázy školenia, alebo v prvom roku aktívnej činnosti, ktorý je takisto

ešte výrazne ovplyvnený úvodným zaškolením. Manažment firmy po konzultácii zvolil

k prešetreniu kvality prevádzaného školenia, ktorého zefektívnenie a úprava budú

podstatným faktorom pri dosahovaní stabilného a efektívneho rastu firmy.

Tabuľka, ukazujúca celkové počty potenciálnych pracovníkov ktorí boli oslovení,

následne prešli pohovorom a školením do spolupráce počas fungovania firmy

a tabuľka, v ktorej je bližšie rozobratá efektívnosť prechodu uchádzačov o pracovnú

pozíciu v jednotlivých fázach prijímacieho procesu počas fungovania firmy sa

nachádzajú v prílohách číslo 2 a 3.

2.4.5. Vývoj faktorov rastu

Tempo rastu väčšiny ukazovateľov je od roku 2006 po súčasnosť veľmi

nevyrovnané. Z tohto dôvodu bolo po konzultácii s vedúcim pracovníkom dohodnuté

dôslednejšie sledovanie tohto vývoja a sústredenie sa na dosiahnutie dlhodobo

vyrovnaného tempa rastu. Takéto vyrovnanie bude dosiahnuté zažitím nových

pracovných návykov spolupracovníkov.

2.4.6. Rast vo fáze kontaktovania
graf 2.1 : úspešnosť vo fáze kontaktovania

úspšnosť vo fáze kontaktovania potenciálnych pracovníkov
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Napriek výrazným výkyvom v úrovni výkonnosti jednotlivých ukazovateľov je možné

pozorovať u každého z nich určité trendové čiary (v grafoch znázornené čiernou

čiarou). U ukazovateľa úspešnosti vo fáze kontaktovania potenciálnych

spolupracovníkov je tento trend dlhodobo rastúci napriek výrazným poklesom od

polovice roku 2007 do polovice roku 2009, kedy podľa vyjadrenia manažmentu neboli

zvládnuté komunikačné zručnosti nových členov firmy. Táto znížená schopnosť

efektívne komunikovať v úvodnej fáze bola v druhej polovici roku 2009 systematicky

odstránená zavedením cvičení v komunikačných zručnostiach, ktoré prebiehajú na

pravidelnej báze dodnes a s ich realizáciou sa počíta aj v budúcnosti, keďže priniesli

žiaduci efekt.

2.4.7. Rast vo fáze pohovoru
Graf 2.2 : úspešnosť vo fáze pohovoru
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Zdroj: vlastná tvorba

Úspešnosť vo fáze prijímacieho pohovoru je ovplyvnená okrem schopností

pracovníkov, ktorí sú realizáciou pohovorov poverení, najmä osobnostnými

charakteristikami, skúsenosťami, vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami

uchádzačov o pracovné miesto. Obdobia poklesov v tejto oblasti sú z významnej

časti podmienené zlou voľbou zdroja, z ktorého firma plánovala v danom období

čerpať ľudské zdroje. Často dochádza napríklad k hromadnému prizývaniu

absolventov stredných či vysokých škôl, ktorí nemajú s daným odborom podnikania

žiadne skúsenosti a ani motiváciu pracovať v tejto oblasti.
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2.4.8. Rast vo fáze školenia

Vo fáze školenia sa hlbšie prejavujú nedostatky týkajúce sa individuálnych dispozícií

uchádzačov o pracovnú pozíciu. Títo majú tendenciu počas intenzívnych

a náročných školení odchádzať. Ďalším dôvodom ukončenia spolupráce v tejto fáze

je zistenie nezáujmu o prácu v sektore finančného sprostredkovania

a v neposlednom rade takisto neschopnosť vedúceho pracovníka naučiť školené

osoby základy práce v privátnom bankovníctve. Úspešnosť v tejto oblasti vo firme má

trend stagnovať až klesať. Navyše samotná úroveň úspešnosti sa pohybuje medzi

10% a 18% oproti viac ako 60% úspešnosti v predchádzajúcich dvoch fázach. Takýto

vývoj v úspešnosti riešenia školení významne znižuje celkovú efektivitu personálnej

činnosti a spôsobuje nemalé finančné i personálne straty celej firme. Bude na ňu

preto zameraná špeciálna pozornosť.

Graf 2.3: úspešnosť vo fáze školenia
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Zdroj: vlastná tvorba

2.4.9 Celkový vývoj rastu

Celková úspešnosť náborového procesu je výsledným efektom kontaktovania,

pohovoru a školenia, až po uvedení do praxe. Je teda syntetickým ukazovateľom

zloženým z predchádzajúcich troch prezentovaných ukazovateľov a jej výkonnosť je

významne poznačená každým z nich.
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graf 2.4: celková úspešnosť náborového procesu

celková úspešnosť náborového procesu
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Zdroj: vlastná tvorba

2.5. Okolie firmy

Spádová oblasť

Firma, ktorou sa práca zaoberá, je etablovaná na severe Slovenska. Spádovú oblasť,

v ktorej pôsobí, tvorí najmä najväčšie tunajšie mestá Žilina a Čadca a okolité obce do

vzdialenosti približne 40km. Táto oblasť poskytuje potenciál približne 230 000

potenciálnych klientov.

2.5.2. PEST analýza

Celá analýza okolia firmy je výrazne ovplyvnená končiacou sa ekonomickou

recesiou, ktorá bola naštartovaná z vážnej časti práve nezodpovedným konaním

finančných inštitúcií. Na klientov spoločností poskytujúcich finančné produkty mala

finančná a hospodárska kríza významný vplyv okrem iného najmä kvôli poklesu

hodnoty ich peňažných aktív, dôvera voči týmto spoločnostiam klesala taktiež

nepriamo úmerne s rastom objemu majetku exekuovaného nesolventným dlžníkom.

Bližší náhľad na jednotlivé faktory poskytuje nasledujúci prehľad uskutočnený

metódou PEST.
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1. Politicko-legislatívne vplyvy

Od roku 2010 nastáva podstatná zmena v poskytovaní služieb finančného

sprostredkovania prostredníctvom nezávislých sprostredkovateľov, kedy prechádza

regulácia tejto oblasti pod zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom

poradenstve č. 129/2010. Tento reaguje na krízový stav hospodárstva zapríčinený

mimo iného aj pochybeniami zo strany bankových domov a ich obchodných

zástupcov. Zákon jasne vymedzuje povinnosti, právomoci a čo je podstatné,

i potrebný stupeň vzdelania pre vykonávanie konkrétnych úrovní finančného

sprostredkovania, resp. finančného poradenstva. Zároveň pevne stanovuje

názvoslovie pre jednotlivé funkcie a priraďuje k ním príznačné znaky výkonu funkcie

a potrebnú úroveň vedomostnej atestácie. Tento krok zamedzuje vstup na finančný

trh pre osoby, ktoré nie sú ochotné a schopné absolvovať potrebné školenia

a zároveň čistí trh od takýchto osôb, ktoré sa už na finančnom trhu nachádzajú.

Obsahovú podstatu sprostredkovania a poradenstva ďalej ovplyvňujú zákon

o stavebnom sporení, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení,

zákon o dani z príjmu a mnohé iné zákony. Politická vôľa na Slovensku od zmeny vo

vláde po posledných voľbách v roku 2010 zmenila smerovanie od ľavicovej politiky R.

Fica k viac pravicovým opatreniam a k uťahovaniu opaskov, k ozdraveniu štátneho

rozpočtu. Táto politika sa takisto prejaví na úsporách tvorených obyvateľstvom ako aj

na motivácii občanov ukladať svoje zdroje v určitých oblastiach.

2. ekonomické faktory

Významným ekonomickým zlomom od ktorého sa celý trh finančného

sprostredkovania od základu mení je ekonomická kríza, ktorú práve prekonáva

svetové hospodárstvo. V sledovanej firme spomínaná kríza zdvihla záujem klientov

ukladať svoje peňažné prostriedky za účelom tvorby rezervy a tým zdvihla jej obrat.

Nezamestnanosť, ktorá od vypuknutia krízy na Slovensku vzrástla z 9,6% na 12,5%

rozšírila zdroje potenciálnej pracovnej sily.

3. Sociálno-kultúrne faktory

V sociokultúrnej oblasti hrá v prospech spoločností na finančnom trhu trend

substituovať prácu voľným časom a snaha o maximalizáciu svojho voľného času

najmä u mladých ľudí. Tento trend využívajú firmy na finančnom trhu na prilákanie

novej pracovnej sily, ktorej ponúkajú voľnú pracovnú dobu. Významný pre túto oblasť
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je aj vývoj demografický. Rast pomeru osôb v dôchodkovom veku voči ľuďom

v produktívnom veku vyvoláva u občanov obavy o svoju budúcnosť a svoje

zabezpečenie v dôchodkovom veku. Spoločnosti na finančnom trhu ponúkajú

občanom riešenie v podobe rôznych foriem zabezpečenia dôchodku prostredníctvom

finančných produktov.

4. technologické vplyvy

Zmeny v technológii majú na služby poskytované v sledovanej oblasti minimálny

dopad. Medzi významnejšie trendy môžeme zaradiť realizáciu zmlúv o rôznych

finančných produktov prostredníctvom internetu. Ide najmä o povinné zmluvné

poistenie vozidiel, alebo rôzne sporiace účty. Drvivá väčšina zmlúv o životnom či

neživotnom poistení, o stavebnom sporení a o úveroch rôznych druhov je stále

realizovaná priamym kontaktom so sprostredkovateľom alebo ešte častejšie priamo

na pobočke konkrétneho finančného ústavu.

2.5.3. Porterova analýza

1. Potenciálne vstupujúca konkurencia

Vstup konkurencie na trh môžeme chápať z dvoch úrovní náhľadu. Za prvé ide

o vstup nových sprostredkovateľských spoločností na miestny trh, za druhé chápeme

prístup novej konkurencie ako registráciu nových podriadených sprostredkovateľov

jednotlivými sprostredkovateľskými spoločnosťami a ich následnú aktivitu. Na

sprostredkovateľský trh v oblasti financií neustále vstupujú nové konkurenčné firmy

i jednotlivci, ktorí hľadajú finančne relatívne nenáročnú príležitosť k začatiu

podnikania. V posledných rokoch sa počet výrazne zvýšil, na trh vstúpili spoločnosti

ako Partners Group SK, ZFP akadémia, Finančné centrum alebo AWD. Pritom

väčšina z nich hlási neutíchajúci záujem o spoluprácu fyzických osôb s týmito

spoločnosťami na pozícii podriadeného sprostredkovateľa. Mnohé obchodné

jednotky hlásia medziročne až 100% nárast počtu sprostredkovateľov. Tento nárast

znamená neustále zostrovanie konkurenčného boja o klienta v oblasti finančného

sprostredkovania.

2. Substitúty

Najvýznamnejším substitútom nezávislého finančného sprostredkovania je správa

financií priamo prostredníctvom bankových domov. Táto cesta sa zdá byť
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konzervatívne zmýšľajúcemu slovenskému občanovi stále bližšia ako nezávislé

finančné poradenstvo a sprostredkovanie. Pre zmenu takéhoto pomeru je nutné

šírenie povedomia o nezávislom sprostredkovaní vo forme osobných referencií

klientov. Menej významným substitútom finančného sprostredkovania je investovanie

peňažných prostriedkov fyzickými osobami do nehnuteľností alebo na trhu komodít

ako je zlato, striebro, platina a iných dlhodobo zaujímavých investičných príležitostí.

Vzhľadom k minimálnemu dopadu týchto foriem investícií na finančné

sprostredkovanie nevenuje sa tejto oblasti zvláštna pozornosť.

3. Vplyv odberateľov, klientov

Klient ako koncový užívateľ má takmer vždy v sektore služieb silný vplyv a v sektore

finančného sprostredkovania to platí dvojnásobne. Klient si v tomto prípade

málokedy vyberá na základe poskytnutej ceny, keďže spôsobov zníženia koncovej

ceny finančného produktu nie je veľa a vo väčšine prípadov nie je možné znížiť cenu

o spotrebiteľsky významnú čiastku. Odberateľ sa rozhoduje na základe kvality

poskytnutej služby, rozsahu a užitočnosti poskytnutých informácií a najmä na základe

osobného prístupu a dojmu z celého priebehu poskytovania služieb zo strany

sprostredkovateľa. Pre klienta predstavuje zmena sprostredkovateľskej firmy

minimálnu náročnosť a takmer nulovú nákladovosť. Pritom práve udržanie

a dlhodobá spolupráca s klientom sú kľúčovými faktormi úspechu v sektore financií.

4. Vplyv dodávateľov

Dodávateľmi na trhu finančného sprostredkovania rozumieme bankové domy,

poisťovne, stavebné sporiteľne, úverové a hypotekárne banky, prípadne rôzne

nebankové subjekty. V závislosti na rozsahu produkcie, na obrate spoločnosti a na

množstve klientov, ktorých financie spravuje sa odvíja aj vyjednávacia sila týchto

dodávateľských spoločností. Vyjednávacia sila spoločností je významne

ovplyvňovaná pomerom tržieb, ktoré spoločnosť registruje zo strany vlastných

kmeňových sprostredkovateľov a zo strany nezávislých externých spolupracovníkov

podliehajúcich rôznym sprostredkovateľským firmám. Čím väčšie percento zmlúv je

pre konkrétnu firmu uzatvorených určitou sprostredkovateľskou spoločnosťou, tým je

vyjednávacia sila tohto dodávateľa slabšia a sprostredkovateľská spoločnosť dostáva

väčší priestor pre vyjednávanie zmluvných podmienok s takouto spoločnosťou. Často

sa preto u sprostredkovateľských firiem profiluje niekoľko kľúčových partnerov, ktorí
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majú následne tendenciu medzi sebou súperiť o pozornosť sprostredkovateľskej

spoločnosti kvalitou poskytovaných finančných produktov. Výnimočne sa môže

v takýchto prípadoch dokonca stať, že klient dostane u nezávislého

sprostredkovateľa zmluvu ako v konkrétnom bankovom dome s odlišnými

podmienkami dojednanými medzi vedením sprostredkovateľa a bankového domu či

poisťovne.

5. Súčasná konkurencia na trhu

Odvetvie je z hľadiska koncentrácie veľkých firiem charakteristické výraznou

prevahou najväčších trhových lídrov, pričom OVB Allfinanz je tradične na špičke

rebríčkov zisku a tržieb a najlepšie 4 spoločnosti na trhu v tejto oblasti dosahujú

približne 90% celkových tržieb. Jedná sa teda o vysoko koncentrované odvetvie. Čo

sa týka konkurencie v spádovej oblasti sledovanej firmy, jedná sa približne o 500

osôb aktívne pracujúcich v rovnakej oblasti podnikania či už pod firmou OVB alebo

pod inými sprostredkovateľskými spoločnosťami. Špecifikom oblasti finančného

sprostredkovania je vzájomná konkurencia osôb pracujúcich pre tú istú spoločnosť

a veľmi silné konkurenčné podmienky na trhu.

3. VYHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU PODNIKU
A NÁVRH STRATÉGIE NA UDRŽANIE JEHO
KONKURENCIESCHOPNOSTI

Z vyššie uvedeného môžeme vyprofilovať hlavné ciele strednodobé i krátkodobé:

3.1. Dlhodobé ciele
 Dobehnúť konkurenciu v tempe rastu firmy a v objeme produkcie

 Udržať firmu v konkurencieschopnú z dlhodobého hľadiska

3.2. Strednodobé ciele
 Dosiahnutie počtu oslovených potenciálnych spolupracovníkov 25 za kvartál

jedným pracujúcim spolupracovníkom do roku 2015
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 Obmedzenie počtu spolupracovníkov odchádzajúcich z firmy zo súčasných

takmer 300% na maximálne 50% priemerného ročného stavu pracovníkov do

roku 2015

 Zefektívnenie systému školenia nových potenciálnych pracovníkov tak, aby sa

zvýšil pomer tých, ktorí budú prijatí voči tým, ktorí vstupujú do fázy školenia zo

súčasných približne 15% nad 30% v roku 2013

3.3. Krátkodobé ciele
 V roku 2011 spomaliť odliv pracovnej sily z podniku zo súčasnej kritickej

úrovne 300% na úroveň 150% a to zefektívnením prípravného školenia za

účelom zabránenia príchodu nestabilných spolupracovníkov a zabránenia

odchodu pracovníkov už prijatých.

 Zefektívnenie systému školenia nových potenciálnych pracovníkov tak, aby sa

zvýšila celková úspešnosť náborového procesu nad 20% v roku 2011 a aby

bol vytvorený základ pre ďalší rast efektivity v tejto oblasti.

3.4. SWOT analýza
V nasledujúcej jednoduchej SWOT analýze sú zhrnuté faktory pôsobiace na celkovú

efektivitu podniku nie len v oblasti náboru nových pracovníkov, ale aj vo sfére práce

s klientelou, teda v súvislosti so samotným procesom vytvárania hodnoty pre

spoločnosť. Jednotlivým faktorom v analýze je pridelený stupeň významnosti na

základe odborného odhadu skúseného odborníka pracujúceho v oblasti financií už

od vzniku dcérskej spoločnosti OVB Allfinanz na Slovensku a súčasného krajského

riaditeľa pre OVB do ktorého firemnej štruktúry je zahrnutá aj sledovaná firma.

S riaditeľom boli prekonzultované výsledky vyšetrovania spoločnosti a následne sa

zúčastnil na školení v Žilinskej pobočke firmy. Po tomto školení boli stanovené

jednotlivé stupne významnosti charakterizované hodnotami od 1, čo znamená

minimálnu významnosť, po stupeň 10 znamenajúci maximálny význam sledovaného

faktoru.
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Tabulka 3.1 : SWOT Analýza
SWOT analýza

Silné stránky stupeň významnosti
silná vodcovská osobnosť v čele firmy 2
zázemie silnej a dlhodobo stabilnej spoločnosti 2
praxou preverené know-how od spoločnosti 5
kvalita poskytovaných služieb 9

18
slabé stránky
zastaralý systém vzdelávania 7
aktivita spolupracovníkov - zlé pracovné návyky 6
neoriginálna forma propagácie firmy 3

16
príležitosti
opätovné naštartovanie ekonomického rastu po kríze 7
príliv nových osobných referencií 8
voľná klientela na trhu 2

17
ohrozenia
vysoká fluktuácia 8
presýtenosť trhu 7
novoobjavujúca sa konkurencia v odvetví 6

21
Zdroj: vlastná tvorba

Diagram 3.1 : SWOT matica
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Zdroj: vlastná tvorba

A,b,c,d – zakreslené hodnoty jednotlivých faktorov na základe analýzy

V – pozícia firmy

3.5. Krízová matica
Vychádzajúc z výsledkov SWOT analýzy sme schopní predpokladať s určitým

stupňom pravdepodobnosti vzniku a s predikciou určitého stupňa ohrozenia krízové
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faktory a tie usporiadať do prehľadnej matice na základe vzťahu pravdepodobnosti

prepuknutia krízy a rozsahu možných následkov krízy pre podnik.

Diagram 3.2: krízová matica
pr

av
de

po
do

bn
os

ť v
zn

ik
u 

kr
íz

y

66
-1

00
%

kríza následkom
presýtenia trhu,
kríza vplyvom
zastaraného

systému
vzdelávania

33
-6

6% kríza následkom
novovzniknutej

konkurencie na trhu

kríza vplyvom zlých
pracovných návykov

pracovníkov

kríza následkom
vysokej fluktuácie

0-
33

% kríza vplyvom
neoriginálnej formy
propagácie firmy

negatívne ohrozujúce
existenciu zničujúce

účinky krízy na podnik
Zdroj: vlastná tvorba

Kríza vplyvom neoriginálnej formy propagácie firmy nie je veľmi pravdepodobná,

keďže drvivá väčšina firiem v odvetví pracuje na rovnakom princípe a s rovnakým

vzorcom pre propagáciu. Navyše nemá potenciál priniesť výrazné škody, keďže

v prípade, že by sa na trhu objavila nová forma propagácie, ktorá by bola

efektívnejšia, celé odvetvie včetne sledovanej firmy prejde na využívanie tejto formy

propagácie.

Kríza následkom novovzniknutej konkurencie na trhu môže nastať s vyššou

pravdepodobnosťou ako predchádzajúca spomenutá, keďže v ostatnej dobe

skutočne na trh prúdi množstvo nových firiem a nových fyzických osôb, ktoré

v odvetví chcú podnikať. Na druhej strane má sledovaná firma vybudovanú sieť

svojich stabilných a verných zákazníkov, takže účinky prípadnej krízy by neboli

zdrvujúce.

Pravdepodobnosť vzniku krízy vplyvom zlých pracovných návykov je stredne vysoká

a jej potenciálne následky sú významnejšie ako pri predchádzajúcich spomenutých.

Zlé pracovné návyky, ktoré by sa potenciálne mohli udomácniť vo firme, môžu mať

za následok stratu kľúčovej skupiny stálych a verných zákazníkov, čo by výrazne

ohrozilo existenciu podniku.
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Ešte vyššia pravdepodobnosť vzniku krízy je v prípade ohrozenia vplyvom presýtenia

trhu a zastaraného systému vzdelávania. Trh je reálne presýtený už v tomto období

a spolupracovníci sú stále vzdelávaní systémom zavedeným pred vznikom krízy,

obdobím rastu nezamestnanosti a pred zavedením významných legislatívnych

zmien.

Najzničujúcejším potenciálom disponuje kríza spôsobená fluktuáciou pracovníkov.

Potenciál jej vzniku vo firme je stredne vysoký, nakoľko pracovníci vo firme často

zostávajú iba približne jeden rok. Prípadný masívny odliv pracovníkov by mohol

firmu, obrazne povedané, položiť na lopatky a to v priebehu jedného roka.

Presýtenosť trhu bohužiaľ z pozície podniku ovplyvniť nemôžeme, čo však z oblastí,

ktoré sú pre podnik najkritickejšie a najrizikovejšie môžeme ovplyvniť, je práve

fluktuácia a systém vzdelávania, pričom tieto dva faktory spolu úzko súvisia.

Pozornosť bude preto ďalej sústredená reštrukturalizácii vzdelávacieho systému tak,

aby sa stal aktuálnym a efektívnym a aby zároveň motivoval pracovníkov k tomu, aby

zostali firme lojálni.

3.6. Proces školenia
Osoba, ktorá prešla úvodným pohovorom s členom firmy kompetentným hodnotiť

schopnosti kandidátov na pracovné pozície je následne zaradená do školiaceho

procesu. Ten pozostáva z niekoľkých fáz a prebieha v skupinách 1-6 poslucháčov,

ktorí sú aktívne zapájaní do komunikácie o problematike. V závislosti na úrovni

reakcií a schopnosti riešiť problémy načrtnuté v školeniach sa z poslucháčov

vyprofilujú osoby, ktoré budú ďalej schopné pokračovať a zároveň si uvedomia, či

vôbec ďalej pokračovať chcú. Vďaka nízkemu počtu poslucháčov je možný veľmi

individuálny prístup školiteľa k jednotlivým poslucháčom. Takmer spravidla pritom

tento školiteľ bude viesť a naďalej školiť týchto ľudí takmer na každom ďalšom

priebežnom seminári, okrem niekoľkých špecializovaných seminárov vedených

osobami s odbornými skúsenosťami v danej oblasti. Školiteľ sa zároveň takmer

spravidla stáva vedúcim predstaviteľom osôb, ktoré u neho semináre úspešne

absolvujú. Celý systém školenia je založený na realistickom prístupe k veci,

nevyučuje poslucháčov strohé ekonomické definície a pojmy, ale priamo aplikuje ich

použitie do konkrétnej praxe. Je založený na optimistickom prístupe k celej veci

a v priebehu seminárov sa snaží posunúť poslucháčov na vyšší stupeň ekonomickej

legislatívnej a finančnej gramotnosti. Úvodnou motiváciou pre poslucháčov je krédo,
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ktoré sa nesie celým systémom školenia pod heslom „kto zvyšuje svoju finančnú

gramotnosť dáva si možnosť získať majetok, kto svoju finančnú gramotnosť ignoruje,

bude naďalej o svoje peniaze prichádzať“.

3.6.1. Prvý seminár

Seminár trvá od 4 do 8 hodín v závislosti na počte poslucháčov a ich schopnostiach

riešiť nastolené problémy a aktívne sa učiť. Témou seminára je kapitálový trh a jeho

fungovanie v stredoeurópskych podmienkach v zrovnaní s podmienkami

prevládajúcimi v západnej Európe. Na seminári sú rozoberané základné formy

a spôsoby investovania, investovanie na pravidelnej báze ako aj investovanie

jednorázovou formou, ich výhody a nevýhody, rôzne spôsoby určenia výhodnosti či

nevýhodnosti daného typu investície pre konkrétneho klienta nachádzajúceho sa

v určitej životnej situácii. Podstatným faktorom je dôraz na individuálny prístup ku

každému klientovi a podrobný rozbor jeho aktuálnej finančnej situácie, modelovanie

možných budúcich ciest vývoja jeho finančnej, ale aj rodinnej a osobnej situácie.

Poslucháči zisťujú, aké informácie sú relevantné pre ďalšiu analýzu situácie klienta

a priebežne sa na modelových príkladoch učia situáciu klienta analyzovať, navrhovať

optimálne riešenia jeho stavu, realizácie potrieb a vhodnosti realizácie určitých foriem

investícií. Samostatnou kapitolou v rámci rozboru kapitálového trhu je získanie

zručností v analýze stavu ekonomiky a schopnosti predvídať budúci ekonomický

vývoj na základe súčasného vývoja jednotlivých ukazovateľov, na základe vyhlásení

členov vlád doma i v zahraničí, v závislosti od demografického vývoja a s ohľadom

na mnohé ďalšie faktory a trendy vplývajúce na ekonomický, sociálny a legislatívny

vývoj v štáte. Takáto analýza súčasného stavu a schopnosť predikcie budúceho

stavu poskytuje pracovníkovi možnosť presnejšie určiť optimálne finančné portfólio

klienta.

Úvodná fáza

V úvodnej časti seminára načrtnutý súbor rozdielov medzi súčasným kapitalistickým

zriadením a zriadením socialistickým. Tento kontrast, ako aj všetky ostatné sú

konfrontované s psychologickými teóriami tvorby programov osobnosti, ktoré sa

následne nemenia, alebo menia len za vynaloženia určitého úsilia. Pochopením

relácie medzi psychologickými faktormi myslenia klienta v oblasti financií, či

takzvaným tradičným zmýšľaním a reálnymi skutočnosťami na kapitálových trhoch
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získava poslucháč predstavu o možnostiach klientely, ktoré môžu byť z väčšej či

menšej miery nenaplnené práve nedostatočnými reláciami medzi vedomosťami,

spôsobom myslenia a realitou kapitálových trhov.

Druhá fáza

V ďalšej fáze poslucháč získava poznatky o peňažných tokoch v sektore privátneho

bankovníctva, o pojmoch ako aktíva a pasíva a ich použití v bežných životných

situáciách, o krízovom riadení osobných financií klientov, budovaní finančnej

nezávislosti, získavajú poznatky o relevantných a objektívnych zdrojoch informácií

týkajúcich sa kapitálových trhov a ekonomického vývoja, pochopia fungovanie

dvojstupňového bankového systému, začnú rozoznávať jednotlivé aktívne a pasívne

bankové operácie a porovnávať konkrétne bankové domy na modelových príkladoch,

zvládajú kritériá posudzovania investícií, úverov a bankových vkladov a to okrem

iného napríklad z hľadiska zohľadnenia inflácie, investičného horizontu, dlhodobej

výkonnosti danej investičnej varianty, zrovnania jednotlivých variant s ohľadom na

situáciu klienta a podobne, ďalej spoznávajú formy zabezpečenia vkladov a investícií

pri jednotlivých formách vstupu klienta na finančný trh, učia sa o likvidite jednotlivých

investičných a vkladových foriem a o využívaní rôznych foriem likvidity pre

optimalizáciu finančných tokov klienta.

Tretia fáza

V tretej fáze školenia je detailne rozoberaná legislatíva týkajúca sa kapitálových trhov

najmä s dôrazom na fungovanie správcovských spoločností, ich kontrole,

obmedzeniach, informačnej povinnosti, o profesionálnej správe, povinnostiach

diverzifikácie portfólia investičných fondov a na legislatívnu ochranu jednotlivých

investičných a vkladových foriem. Táto pasáž je podľa slov manažmentu pravidelne

aktualizovaná, no už pri zbežnom spoločnom sledovaní v nej boli objavené

významné nedostatky. Ďalej je v tejto stati pojednávané o rozdieloch medzi

garanciami v bankách a v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú sa investíciami

a o vzťahu týchto rozdielov k potenciálnej výnosnosti pri zachovávaní určitých

investičných horizontov. Po prejdení tejto pasáže nasleduje spravidla praktické

cvičenie spojené s preskúšaním získaných vedomostí.

Výklad ako celok pôsobí v súlade s relatívne jednoduchými a zrozumiteľnými

podkladmi. Výraznou nevýhodou je dĺžka školenia. Na jeho konci sú poslucháči
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vyčerpaní a ich schopnosť pamätať si prebraté témy sa značne znižuje. Takisto

s priebehom času výrazne klesá ich aktivita a schopnosť reagovať na podnety

prednášajúceho ako aj racionalita predkladaných návrhov riešenia modelových

situácií. Na druhú stranu takýto systém riešenia prvého školenia poskytuje vedúcemu

pracovníkovi možnosť posúdiť schopnosť kandidáta zvládať náročné pracovné

situácie a výrazný tlak okolia.

3.6.2. Druhý seminár

Táto časť je zameraná na rôzne formy životného a neživotného poistenia s dôrazom

na nastaviteľnosť jednotlivých foriem zabezpečenia, na výhody a nevýhody

jednotlivých foriem, typov zmlúv. Poslucháč sa naučí vyhľadávať zmluvné podmienky

a v zmluvných podmienkach podstatné fakty uzatváraných zmlúv, vplyv týchto

faktorov na fungovanie zmlúv a učí sa na modelových príkladoch optimálne navoliť

typ zmluvy, formu zabezpečenia, konkrétnu spoločnosť, ktorá ten ktorý produkt

poskytuje a konkrétne nastaviť túto zmluvu v súlade s potrebami a súčasným stavom

klienta vychádzajúc z údajov zistených pri analýze stavu a potenciálnych ciest vývoja

klientových financií, zámerov a iných hľadísk. Toto školenie je takisto veľmi úzko

prepojené s psychologickými faktormi uvažovania klienta v kontraste s reálnym

stavom veci. Celým školením sa nesie motivačný tón vyzdvihujúci možnosti a funkciu

relatívne nezávislého finančného sprostredkovateľa oproti samotným inštitúciám

s dôrazom na možnosť nezávislého sprostredkovateľa poskytovať objektívne

informácie pri zohľadnení reálnych potrieb a reálneho stavu financií klienta

a v konečnom dôsledku na možnosť nezávislého sprostredkovateľa efektívnejšie

budovať finančné toky klienta. Mottom tohto setu školení je výrok „ľudia neplánujú

zlyhávať, ale často zlyhávajú pri plánovaní“.

Úvodná fáza

Po úvodnom vyzdvihnutí funkcie nezávislého sprostredkovateľa a jeho možností

nasleduje prehľad štruktúry poistného systému spojený s oboznámením sa

s funkciami každého článku poistného systému. Prvým bodom je stručné

oboznámenie sa s funkciami sociálnej poisťovne, s výhodami a nevýhodami členstva

v sieti sociálneho zabezpečenia a s dôsledkami takéhoto konania. Dôraz je v pasáži

o sociálnej poisťovni kladený na súčasný demografický vývoj a trojpilierový charakter

súčasného systému penzijného zabezpečenia. Tu prechádza plynule téma na
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doplnkové dôchodkové poisťovne, za ktorými nasleduje stručná pasáž o komerčných

poisťovniach. V systéme úplne chýba pojednanie o funkciách a možnostiach riešenia

v prípade zdravotných poisťovní, ktoré je pre dôkladnú analýzu a nájdenie

objektívneho a optimálneho riešenie určite nezanedbateľným faktorom.

Druhá fáza

Nasledujúca časť pojednávajúca o stavebných sporiteľniach je rozpracovaná veľmi

detailne. Významným nedostatkom tejto časti je však fatálna neaktuálnosť údajov,

ktoré sú v nej obsiahnuté. Tu výklad prednášaný školiteľom významne

nekorešponduje s obsahom použitých podkladov. U poslucháčov takýto stav

vyvoláva značný zmätok, ktorého dôsledkom je často úplne nepochopenie

preberanej témy, nech je akokoľvek kvalitne a detailne rozpracovaná. Naopak

objektivite v tejto aj v predchádzajúcej fáze dodáva čerpanie informácií zo zdrojov

ako analýzy Národnej Banky Slovenska a podobných všeobecne uznávaných,

relatívne nezávislých inštitúcií.

Tretia fáza

Posledná pasáž tohto školenia začína rozoberať systém práce sprostredkovateľa

s výrazným dôrazom na kvalitu odvedenej práce a následné odporúčanie klienta

klientom, čiže osobné referencie, na ktorých je celá práca v sektore privátneho

bankovníctva realizovaného nezávislými finančnými sprostredkovateľmi postavená.

Na výučbu systému práce je kladený vysoký dôraz, keďže jeho zvládnutie je

základným faktorom úspechu v pracovnej činnosti sprostredkovateľa. Jeho

nezvládnutie je veľmi častou príčinou fluktuácie pracovníkov. Tréningy, pri ktorých sa

jednotlivé fázy systému práce precvičujú, sú realizované na pravidelnej báze a majú

prioritu pred drvivou väčšinou ostatných aktivít realizovaných pracovníkmi. Úvodný

tréning spojený s oboznámením so systémom práce je prevedený práve na druhom

seminári a následne sa témou systému práce zaoberá celý ďalší seminár. Celý druhý

seminár trvá od 5 do 9 hodín

3.6.3. Tretí seminár

Celý tretí seminár sa sústredí na získavanie zdatností v jednotlivých krokoch systému

práce s klientmi a v oblasti osobného time managementu. Táto fáza školenia je

personálne najnáročnejšou. Prebieha vo dvojiciach, ktoré medzi sebou vedú
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modelové dialógy. Jedným členom dvojice je pritom školiaci, druhým členom je

školený. Školiaci v tomto prípade nemusí spravidla byť priamym vedúcim

spolupracovníka. Výnimočne môže tento seminár prebiehať vo väčšom počte

zúčastnených, kedy sa zvyšuje kreatívny potenciál skupiny a často dochádza

k spontánnym vylepšeniam celého systému práce. Ten sa takto stáva živým,

neustále sa mení, tvaruje a prispôsobuje aktuálnej situácii na trhu. Jeho

prispôsobivosť a premenlivosť v čase je pracovníkmi veľmi oceňovanou

konkurenčnou výhodou. Pre lepší náhľad na systém práce je tento ďalej spracovaný

v diagrame.
Diagram 3.3 : systém práce KAPS

Zdroj: vlastná tvorba

Kontakt

Prebieha niekoľkými spôsobmi. V počiatočnej fáze zapojenia pracovníka do

pracovného procesu kontakt najčastejšie spočíva v oboznámení blízkych známych
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s náplňou práce, ktorú pracovník vykonáva. Cieľom oboznámenia má byť hlavne

zaujať blízku osobu a primäť ju k spolupráci ako klienta. Inou formou kontaktu sú

takzvané „studené kontakty“. V tomto prípade sprostredkovateľ dostane od vedúceho

pracovníka databázu telefonických kontaktov obsahujúcu meno, priezvisko, niekedy

povolanie a najmä telefónne číslo kontaktovaných osôb a pracovník tieto osoby

následne telefonicky kontaktuje. Telefonický kontakt je predmetom školenia na

treťom seminári a zároveň sú zručnosti v telefonickom oslovení potenciálneho

klienta, ale aj klienta stáleho, ďalej rozvíjané na pravidelnej báze, spravidla na

jednom alebo viacerých seminároch mesačne trvajúcich od jednej do troch hodín.

Telefonický kontakt s klientom prináša výrazne nižšiu efektivitu oproti prvej variante

oslovenia blízkych osôb a používa sa vo firme len v obmedzenom meradle.

Samostatnou formou oslovenia klienta je referencia zo strany stáleho, spokojného

klienta. Takáto forma oslovenia je realizovateľná až vo fáze, kedy pracovník

v spolupráci s jedným klientom vykonáva následnú činnosť servisu. To znamená, že

klient spokojný so službami poskytnutými sprostredkovateľom sa opakovane vracia

z dôvodu potreby využívať služby sprostredkovateľa a sprostredkovateľ si za kvalitne

poskytnutú službu zapýta od klienta referenciu na klientovo okolie. Klient telefonicky

alebo osobne kontaktuje jednu či viacero osôb vo svojom okolí a oboznámi ich

s výhodami, prípadne úskaliami spolupráce s daným sprostredkovateľom. Pozitívna

referencia zo strany spokojného klienta je dlhodobo najefektívnejší spôsob

získavania ďalšej klientely. Referencia zo strany klienta je pre potenciálneho klienta

hľadajúceho kvalitné služby v oblasti financií najdôveryhodnejším zdrojom informácií.

Na tento spôsob kontaktovania je kladený vo firme najväčší dôraz a podriaďuje sa

mu celá filozofia systému práce. Pracovníci často krát úmyselne obmedzujú vlastný

príjem zo samotného sprostredkovania za účelom poskytnutia kvalitnejšej služby

zákazníkovi, aby tento následne rozšíril pozitívnu referenciu o sprostredkovateľskej

firme. K takémuto konaniu sú pracovníci systematicky vedení a je žiaduce, aby sa

takýmto spôsobom správala celá firma bez výnimky. Každý individuálny

sprostredkovateľ, ktorý túto filozofiu nedodržiava, je potenciálnym zdrojom negatívnej

referencie a tá znamená vo vysoko konkurenčnom prostredí finančného trhu

významné ohrozenie pre celú firmu.



52

Analýza

Analýza prebieha v niekoľkých krokoch, ktoré sú na školení samostatne rozoberané.

Prvým je takzvané predstavenie finančného trhu. V tejto fáze ešte nejde o samotnú

odbornú činnosť pracovníka, ale skôr o ubezpečenie klienta o tom, že mu budú

poskytnuté kvalitné služby. Spočíva v popise systému práce klientovi a vytvorení

psychologickej zmluvy medzi sprostredkovateľom a klientom, ktorej obsahom je na

jednej strane poskytnutie kvalitnej služby sprostredkovateľa klientovi, včetne

bezplatného servisu, na strane druhej spočíva na prísľube klienta, že v prípade

spokojnosti s úrovňou poskytnutých služieb bude ďalej o sprostredkovateľovi šíriť

pozitívnu referenciu. Je tu badateľný dôraz na referenčný spôsob získavania klientely

a možno pozorovať, ako sa touto i ostatnými fázami analýzy a vôbec celého

pracovného procesu nesie filozofia práce vo firme založená na myšlienke

poskytovania kvalitných služieb za odmenu v podobe zisku referencií. Ide o prvý krok

v dlhodobom budovaní vzťahov s klientom v zmysle relationship marketingu.

Samotné školenie prvej fázy analýzy prebieha formou simulácie obchodného

stretnutia, kedy vedúci pracovník predstavuje klienta a podriadený sprostredkovateľ

ho oboznamuje so systémom práce. Pri pozorovaní niekoľkých desiatok takýchto

školení nezainteresovanou osobou dochádza k záveru, že systém je kostnatý a často

tlačí pracovníka do vyjadrení, s ktorými nie je vnútorne stotožnený. Toto následne pri

kontakte s klientom spôsobuje, že klient dostáva zo stretnutia negatívny dojem. Do

budúcna bude preto nutné výrazne pozmeniť spôsob prevádzania takýchto školení,

aby boli simulačné rozhovory a vôbec celý systém viac kreatívny a prispôsobený

individuálnej povahe každého sprostredkovateľa.

V ďalšom kroku analýzy dochádza k fyzickému predaniu potrebných dokumentov

a informácií zo strany klienta sprostredkovateľovi, ktorý ich patričnou formou

zaznamená. Táto fáza analýzy trvá jednu až dve hodiny a sprostredkovateľ sa počas

nej snaží získať všetky relevantné informácie a podklady potrebné pre samotnú

odbornú časť analýzy situácie a potrieb klienta. Po fáze získavania informácií

nasleduje odborná finančná analýza podporovaná rozmanitým softwarom z ktorých

niektoré majú pôvod priamo u vývojárov sprostredkovateľskej firmy. Je vytvorený

dlhodobý finančný plán prispôsobený potrebám a želaniam klienta na základe jeho

súčasnej a budúcej finančnej, osobnej a rodinnej situácie s ohľadom na formy jeho

príjmu, na štruktúru a nevyhnutnosť výdajov, na štruktúru v minulosti zrealizovaných

zmlúv v oblasti financií a tiež na majetkové pomery včetne tiarch a záväzkov. Plán je
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budovaný s ohľadom na minimalizáciu nákladov na jeho realizáciu a sú v ňom

dávané do súladu všetky prvky v oblasti osobných financií klienta tak, aby bolo

optimálne zabezpečené dosiahnutie a udržanie cieľov stanovených na

predchádzajúcom stretnutí s klientom. Spočiatku činnosti sprostredkovateľa sú

všetky jeho rozhodnutia pod drobnohľadom vedúceho pracovníka a veľmi často sa

pri komplikovanejších problémoch stáva, že sa na analýze podieľajú viacerí členovia

firmy, aby bolo možné nájsť optimálne riešenie. V školení je tejto problematike

venovaný široký priestor a zároveň je táto oblasť predmetom pravidelných školení,

ktoré prebiehajú aj niekoľkokrát do týždňa. Pracovník sa však učí riešiť problémové

situácie najmä v praxi, keď sa s nimi priamo stretáva. Na školeniach sú rozoberané

často modelové príklady typických situácií štandardných klientov, alebo konkrétne

situácie aktuálnych klientov, ktorí sú samozrejme držaní v anonymite. Tento systém

sa javí byť vysoko efektívny. Nemohol by fungovať bez veľkej vzájomnej solidarity

a súdržnosti. Spolupracovníci si navzájom pri riešení problémových oblastí, v ktorých

je ten či onen kolega špecializovaný, pomáhajú bez nároku na finančnú odmenu

s vedomím, že pomoc im bude v prípade potreby oplatená.

Poradenstvo

V tejto fáze je spracovaný projekt predostretý klientovi s odôvodnením každého

realizovaného kroku. Nasleduje diskusia, pri ktorej môže klient bližšie spresniť

niektoré detaily podľa vlastných želaní a tie sú prípadne zahrnuté do projektu. Po

odsúhlasení projektu je klient opýtaný na spokojnosť s úrovňou poskytovaných

služieb a v prípade spokojnosti je vyzvaný k splneniu svojej časti psychologickej

zmluvy. Tá spočíva v referencii na osoby v klientovom blízkom okolí. V školení je

pracovníkovi poukazované na potrebu získavania takýchto referencií.

Servis

Dlhodobý finančný plán spracovaný v analytickej fáze takmer vždy počíta s určitými

obmenami v priebehu času. Plán prijatý v súčasnosti s najväčšou

pravdepodobnosťou nebude korešpondovať s potrebami klienta v priebehu celého

zvyšku jeho života, ale je nutné ho v pravidelných intervaloch upravovať vo vzťahu

k zmenám v príjme, v rodinnom a osobnom živote, vo vzťahu k zmenám

v majetkových pomeroch či v prípade zmeny cieľov a individuálne pociťovaných

potrieb. Táto časť pochopiteľne úzko súvisí s analytickou fázou a preto je v rámci
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školení rozoberaná ako jej súčasť. Firma v tejto oblasti dosahuje veľmi dobré

výsledky a jej pracovníci sú v oblasti servisu dostatočne kvalifikovaní vďaka

pravidelným školeniam prebiehajúcim niekoľkokrát týždenne. Vo fáze servisu sa

vyskytujú dve procedúry a to samotný servis existujúceho plánu a šírenie referencií

zo strany klienta. Ide teda o veľmi podstatný prvok celého systému práce

zabezpečujúci dostatočnú a spokojnú klientelu.

Referencie

V každej z fáz, kde sú riešené referencie zo strany klienta, môže byť referencia

smerovaná nielen na získanie ďalšej klientely, ale aj na oslovenie potenciálnych

spolupracovníkov. Klient je spravidla oboznámený s možnosťou získania pracovnej

pozície vo firme a v prípade, že pozná vo svojom okolí osobu hľadajúcu

zamestnanie, má možnosť poskytnúť jej informácie o existencii firmy, ktorá mu

zabezpečuje privátne bankovníctvo.

4. RIEŠENIA

V ďalšej fáze práce bude pozornosť sústredená na dosahovanie vyššie uvedených

a analyzovaných  cieľov pomocou reštrukturalizácie obsahovej stránky systému

školenia. Ťažisko práce spočíva najmä v dosiahnutí uspokojivého výsledku v oblasti

dosahovania cieľa vyššej úspešnosti náborového procesu vo fáze školenia.

4.1. Zistené nedostatky
 Zásadným nedostatkom v prvých seminároch je neaktuálnosť údajov

uvedených v podkladoch pre prevádzanie školení. Táto neaktuálnosť

spôsobuje zmätok u potenciálneho spolupracovníka a tým obmedzuje

pravdepodobnosť, že spolupracovník bude schopný správne pochopiť a prijať

rozoberanú problematiku. Faktické nedostatky v tejto oblasti budú preto prvou

oblasťou, ktorá bude zasiahnutá zmenami. Obsahová stránka podkladov bude

prepracovaná na základe aktuálnych poznatkov a najnovšej legislatívy tak,

aby bola v súlade s potrebami dnešného finančného sprostredkovania. Zmeny

v podkladoch budú konzultované s aktuálne pôsobiacimi spolupracovníkmi

ako aj so skupinou neprofesionálnych osôb z laickej verejnosti s cieľom
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dosiahnuť pochopiteľný a ľudským myslením spracovateľný celok obsahujúci

všetky podstatné informácie.

 Ďalším zisteným nedostatkom je psychická náročnosť prehnane dlhého

školenia. Na základe preskúmania krivky schopnosti učenia bude prevedené

prehodnotenie dĺžky seminárov a budú stanovené možnosti riešenia

obsahujúce prípadné rozdelenie seminárov na viac fáz. Pre potreby zistenia

psychickej odolnosti potenciálnych pracovníkov voči stresu a pracovnému

vyťaženiu bude pripravený skúšobný seminár sústredený najmä na

psychológiu klienta. Tento bude takisto podrobený kritike všetkých členov

firmy a úzkej skupiny laickej verejnosti.

 Celý prvý a druhý seminár navyše dostanú nový dizajn za účelom lepšej

pochopiteľnosti celej problematiky. Po sledovaní niekoľkých úvodných

seminárov sa nadpolovičná väčšina potenciálnych pracovníkov

v neprítomnosti vedúceho pracovníka – školiteľa vyjadrila, že súčasný obsah

seminárov tak ako je prezentovaný je pre osoby, ktoré v minulosti nepracovali

v podobnej oblasti, alebo neštudovali obdobný odbor, veľmi ťažko

pochopiteľný. Pritom sa väčšina z nich zhoduje, že samotné jednotlivé fakty

boli racionálne pochopiteľné, avšak ich usporiadanie a vzájomná previazanosť

v rámci seminára je chaotická. Tieto informácie boli získané na základe

stručného pološtrukturovaného rozhovoru so 47 potenciálnymi pracovníkmi,

ktorí boli priebežne sledovaní na seminároch v priebehu januára a februára

2011 prebiehajúcich v pobočkách firmy v Čadci a v Žiline prevedeného vždy

po skončení konkrétneho seminára bez prítomnosti pracovníkov firmy.

 Nedostatky týkajúce sa tretieho seminára sa nachádzajú hlavne v prvej časti

fázy „analýzy“, v predstavení finančného trhu, ktoré pôsobí na laickú verejnosť

nedôveryhodne, keďže je priveľmi kostnaté a jednotliví sprostredkovatelia

majú problém s takouto formou prezentácie firmy. Systém bude pozmenený,

avšak výsledky tejto zmeny sa dozvieme pravdepodobne až v horizonte

najbližších 12tich mesiacov.
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4.2. Odstránenie nedostatkov
Prvým bodom riešenia bola zmena neaktuálnych údajov v podkladoch. Peňažné

hodnotové vyjadrenia boli v niektorých podkladoch okrem iného vedené v starej

slovenskej mene. Tieto boli prevedené na eurá. Následne boli aktualizované

demografické údaje a údaje týkajúce sa úrokových mier typických pre jednotlivé

finančné produkty v dnešných podmienkach, včetne z legislatívy vyplývajúcich

garantovaných príspevkov, daňových odpočtov a podobne. Boli taktiež aktualizované

údaje týkajúce sa odvodového a daňového zaťaženia samostatne zárobkovo činných

osôb, ktoré tvoria podstatnú časť firemnej klientely, ako aj zamestnancov

a podmienky týkajúce sa poskytovania rôznych dávok pri plnení z poistenia

v Sociálnej Poisťovni vo vzťahu k výške jednotlivých odvodov.

Boli prednesené varianty riešenia prehnanej dĺžky seminárov. Varianta skrátenia

celého seminára o niektoré obsahové celky bola neprijateľná z dôvodu nedostatočnej

vedomostnej úrovne pracovníkov, ktorí by takýto seminár absolvovali. Takisto bola

zamietnutá varianta rozdelenie prvého a druhého seminára na celkovo 4 semináre

kvôli významnému nárastu personálnej náročnosti. V konečnom výsledku bola prijatá

varianta rozdelenie prvého a druhého seminára na celkovo tri semináre a to tak, že

obsahová časť systému práce bola výrazne obmedzená a ťažisko tematiky systému

práce bolo presunuté do posledného seminára, ktorý sa už pred realizáciou zmien

zaoberal výhradne touto problematikou. Ďalej boli z prvého seminára odobraté témy

týkajúce sa zaistenia osôb a majetku. Tieto otázky boli vyňaté aj z druhého seminára

a spojené do jedného nového školenia. Týmto sa podarilo výrazne časovo skrátiť

najmä pôvodný druhý seminár. Výsledná štruktúra seminárov, ktoré boli ďalej

podrobené kritike je nasledujúca:

1. Seminár: Investície a bankové produkty skrátené o témy týkajúce sa zaistenia

a poistenia osôb a majetku, relevantné informácie pre analýzu, finančné toky

klienta, modelové situácie, hodnotenie bankových produktov okrem poistenia.

2. Seminár: Zaistenie a poistenie, štruktúra poisťovníctva v podmienkach SR,

súvisiaca legislatíva, dôchodkové zabezpečenie.

3. Seminár: Problematika stavebného sporenia, hypotekárne úvery a súvisiaca

legislatíva, výhody a nevýhody riešenia situácií klientov pomocou úverov,

hodnotenie úverov.
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4. Seminár: Systém práce, modelové situácie, dôležitosť referencií, kontakty,

komunikácia, analýza, poradenstvo, servis, rozvoj firmy formou vytvárania

a obsadzovania nových pracovných pozícií.

Trvanie prvých troch seminárov sa pohybuje medzi 3 a 5 hodinami, štvrtý seminár je

výrazne dlhší, avšak svojou povahou nie je tak náročný na pamäťové schopnosti ako

prvé tri semináre.

Prepracovanie dizajnu prvých troch nových seminárov prebiehalo v spolupráci

s vedením firmy ako aj s niekoľkými sprostredkovateľmi, ktorí sa aktívne venujú

vedeniu školení a po prestavbe boli podrobené kritike členov firmy a úzkej skupiny

osôb z laickej verejnosti. Boli vytvorené 3 rozličné návrhy a do skúšobnej prevádzky

bol zaradený návrh s najpozitívnejším hodnotením. Hodnotenie prebiehalo na

základe stručnej ankety podanej všetkým pracovníkom a na základe rozhovoru

s pokusnými absolventmi seminárov z radov laickej verejnosti.

5. ZHODNOTENIE

Prevedené zmeny systému školenia vo firme sú dlhodobou investíciou do rozvoja

firmy. Riešiteľský team, ako aj riaditeľ firmy, si od prevedenej zmeny sľubujú

zjednodušenie a zefektívnenie procesu prijímania, ale aj stabilizácie pracovníkov

v obchodných jednotkách. Premenou obsahovej stránky veci, ale aj zmenou dĺžky

konania jednotlivých seminárov dôjde v strednodobom horizonte k zmene myslenia

pracovníkov a k úprave ich hodnotového rebríčka vo firme smerom k budovaniu

vlastných organizačných štruktúr a tým k naplneniu dlhodobého cieľa, dobehnutia

konkurencie a stabilného rastu firmy. Bohužiaľ, v čase ukončenia prác na diplomovej

práci nemáme k dispozícii ani krátkodobé výsledky zmien v školení, iba niekoľko

pozitívnych názorov novo nastupujúcich spolupracovníkov a vedúcich pracovníkov.

Vzhľadom k povahe práce v sledovanom odvetví je možné predpokladať

pozorovanie efektu zmeny systému školenia vo firme v horizonte jedného až dvoch

rokov, v ktorom sa tento udomácni v mysliach pracovníkov a začne byť súčasťou

organizačného prostredia. Významný vplyv na celkový efekt bude mať schopnosť

nového systému školenia rýchlo a efektívne prispôsobovať myslenie nového
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spolupracovníka, ktorý zvyčajne pochádza z prostredia netýkajúceho sa práce

v privátnom bankovníctve. Takáto osoba je významne ovplyvňovaná svojim okolím

a často dochádza k jej odchodu vplyvom rozličného chápania pracovnej náplne

sociálnym prostredím spolupracovníka a prostredím vo vnútri firmy.

Záver
Práca po položení základov vo forme teoretických východísk pokračuje analýzou

podniku a jeho okolia. Štúdiom stavu podniku po stránke personálnej a po stránke

sledovania obratu nám poskytlo ucelený obraz o efektivite pracovnej činnosti

jednotlivých organizačných celkov, obchodných jednotiek vo firme. Zasadením do

vonkajšieho prostredia firmy, ktoré bolo predmetom analýz, bol vytvorený náhľad na

celú problematiku z objektívneho a relatívne nezávislého hľadiska kombináciou

postrehov spracovateľa projektu a náhľadov odborníkov v oblasti financií patriacich

do sledovanej firmy alebo nezávislých na firme. Takto vytvorená strategická

analytická základňa sa stala vhodným východiskom pre identifikáciu hlavných

nedostatkov pôsobenia firmy vo svojom odbore a dovolila riešiteľom získať predstavu

o potrebných zmenách v kvalitatívnej rovine ako aj predstavu o horizonte, v akom sa

potenciálne zmeny prejavia vo fungovaní firmy. Na báze týchto informácií boli

vyvodené strategické, taktické a operatívne ciele a spôsoby ich naplnenia. Vo fáze

riešenia bola zmenená obsahová aj formálna stránka procesu školenia nových

i existujúcich pracovníkov a bola prevzatá spätná väzba od absolventov nového

školenia spojená s porovnaním predchádzajúceho a nového školenia. Na základe

pozitívnej odozvy bola nová forma vzdelávania zavedená do celej organizačnej

štruktúry predbežne na obdobie pol roka s možnosťou doplnenia ďalších zmien na

princípe priebežnej úpravy. Firma takto dospela k živému a rozvíjajúcemu sa

systému vzdelávania, ktorý je schopný flexibilne sa prispôsobovať potrebám

a zmenám na trhu aj v spoločnosti.
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Zoznam skratiek:
a.s. – akciová spoločnosť

EH – banková jednotka

Eur – euro

FA – finančný agent

HDP – Hrubý domáci produkt

HNP – Hrubý národný produkt

PFA – podriadený finančný agent

FP – finančný poradca

MLM – multi-level marketing

SZČO – Samostatne zárobkovo činná osoba

Z.z - zbierka zákonov
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